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Conclusies op hoofdlijnen 

De ondernemingen in de bouwketen zijn somberder over de ontwikkelingen in de bouw dan een 
halfjaar geleden. De orderportefeuille van de bouwketen is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Het 
merendeel verwacht dat in het vierde kwartaal van dit jaar de omzet niet verbetert en zelfs verder 
afneemt. Per saldo blijven de bedrijven negatief gestemd over de verwachte ontwikkeling van het 
personeelsbestand. De in deze rapportage beschreven ontwikkelingen maken duidelijk dat het 
pessimisme over de toekomstige conjuncturele ontwikkelingen nog altijd aanhoudt. 
 

 

Figuur 1 Verwachte ontwikkeling per sector van omzet en personeelsbestand, november 2012 

 
omzet 

 
 

personeel 

 
 

Bron: CBS 

 
 
 
Stand van de conjunctuur per sector 

Het hiervoor geschetste beeld geldt voor alle onderdelen van de bouwketen. Op basis van het beeld bij 
de architecten en de ingenieurs, die vooral aan het begin van een bouwproject actief zijn, is voorlopig 
ook geen verbetering bij de uitvoerende bouwbedrijven en de bouwmaterialenhandel1 te verwachten. 
Hieronder volgen voor iedere sector de belangrijkste conclusies. 
 
  

 
1 De bouwmaterialenhandel is dit keer voor het eerst in de Monitor Bouwketen opgenomen. 
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 Architectenbureaus  –   Het afgelopen halfjaar is de stemming onder architecten gedaald en is 
de orderportefeuille met een tiende maand afgenomen. De omzet en het personeelsbestand 
zullen naar verwachting per saldo afnemen. In de eerste twee kwartalen van 2012 daalde de 
bouwsom van nieuwe opdrachten aan architecten (CBS). 
 

 Ingenieursbureaus  –   In deze sector is de orderportefeuille verder afgenomen. De 
verwachtingen voor de omzet en het personeelsbestand zijn per saldo negatief, waarbij de 
personeelsverwachting negatiever is dan een halfjaar geleden. De conjunctuur blijft in deze 
sector dus ongunstig. 
 

 Bouwbedrijven  –   Bij de bouwbedrijven is de orderportefeuille verder afgenomen. De omzet- 
en personeelsverwachting zijn per saldo negatiever dan een halfjaar geleden. In deze sector is 
de stemming al met al pessimistischer geworden. 
 

 Schilders en onderhoudsbedrijven  –   De werkvoorraad is bij de schilders en 
onderhoudsbedrijven ten opzichte van najaar 2011 met een derde afgenomen. De omzet- en 
personeelsverwachting zijn per saldo negatiever dan een jaar geleden. Het pessimisme is in 
deze sector verder toegenomen. 
 

 Installatiebedrijven  –   In vergelijking met een halfjaar geleden geeft deze sector 
tegengestelde signalen. De orderportefeuille is met een maand gedaald. Het is daarom 
opvallend dat de omzetverwachting minder negatief is en de verwachte ontwikkeling van het 
personeelsbestand per saldo nu positief is, al verwacht het merendeel geen verandering. 
 

 Bouwmaterialenhandel  –   De omzetverwachting is per saldo uitgesproken negatief. Dit geldt 
ook voor de verwachting voor het personeelsbestand. Ook in de bouwmaterialenhandel is de 
stemming dus pessimistisch. 

 
 
Algemene ontwikkelingen en bouwproductie 

De verwachtingen van de bedrijven in de bouwkolom zijn in lijn met de algemene ontwikkelingen van 
de economie en de bouwproductie. Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) daalde in het 
derde kwartaal met 1,1% ten opzichte van het voorafgaande kwartaal, nadat het in de eerste twee 
kwartalen van dit jaar nauwelijks toenam. De krimp was de sterkste van alle West-Europese landen. 
Van alle bedrijfstakken leverde de bouw in de afgelopen twee kwartalen de sterkste negatieve bijdrage 
aan de ontwikkeling van het bbp. Na de sterke opleving in het eerste kwartaal van 2011 is de 
bouwproductie steeds verder gekrompen. Voorliggende indicatoren als de verkopen van 
nieuwbouwwoningen, nieuwe opdrachten van architecten, vergunningen en orderportefeuilles wijzen 
op een verdere krimp van de totale bouwproductie in 2013. De verwachting is dat de totale 
bouwproductie dit jaar met 7% krimpt en dat de bouwproductie in 2013 verder zal krimpen.2 Op z’n 
vroegst wordt in 2014 herstel verwacht. De aanhoudende malaise heeft gevolgen voor de 
ondernemingen in de bouw. Tot nu toe ligt het aantal faillissementen bijna 40% hoger dan die in 
dezelfde periode van het voorafgaande jaar. De grootste stijging van het aantal faillissementen viel bij 
de algemene b&u-bedrijven met personeel (65%). 

 
2 Zie EIB, ‘Verwachtingen voor de bouwproductie na het Regeerakkoord’, 28 november 2012. 
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1 Bouwkolom 

1.1 Aanhoudende stagnatie in de bouw 

Het Nederlandse bbp daalde in het derde kwartaal met 1,1% ten opzichte van het voorafgaande 
kwartaal, nadat het in de eerste twee kwartalen van dit jaar nauwelijks toenam. De krimp was de 
sterkste van alle West-Europese landen. Van alle bedrijfstakken leverde de bouw in de afgelopen twee 
kwartalen de sterkste negatieve bijdrage aan de ontwikkeling van het bbp. In de vorige rapportage is 
de daling van het investeringsvolume, in het bijzonder op de huizen- en kantorenmarkt, al aan bod 
gekomen. Het Regeerakkoord biedt meer duidelijkheid over de hervormingsmaatregelen ten aanzien 
van de woningmarkt, maar deze maatregelen (beperking hypotheekrenteaftrek, verlagen 
overdrachtsbelasting, huurliberalisatie en verhuurdersheffing) hebben per saldo een drukkend effect 
op de woningbouwproductie in de komende jaren. Hiernaast is in het Regeerakkoord een extra 
bezuiniging van ! 250 miljoen bij de infrastructuur investeringen van het Rijk opgenomen. 
 

 

Figuur 2 Volumeontwikkeling van het bbp en de toegevoegde waarde in de bouw, kwartaal 
op kwartaal mutaties in procenten , 2011 eerste kwartaal – 2012 derde kwartaal 

 

Bron: CBS 

 
 
Voorlopig blijft het beeld voor de bouw over de hele linie somber. Het EIB verwacht dan ook dat de 
bouwproductie dit jaar zal dalen. De investeringen in nieuwbouw en herstel en verbouw worden 
sterker geraakt dan het onderhoud. De totale bouwproductie zal in 2012 met 7% krimpen3. In 2013 zal 
de bouwproductie naar verwachting opnieuw afnemen en een (voorlopig) dieptepunt bereiken sinds 
het begin van de crisis. 
 
Cijfers van het CBS laten zien dat de productie, per kwartaal ten opzichte van een jaar eerder, voor de 
bouw al drie kwartalen met acht procent of meer daalt. Ook het aantal faillissementen blijft 
onverminderd hoog, met (voorlopig) een piek in het tweede kwartaal van 2012. De grootste stijging 
van het aantal faillissementen viel bij de algemene b&u-bedrijven met personeel (65%). Het is 
duidelijk dat de gevolgen van de economische crisis voor de bouw steeds groter worden. 
 

 
3 De uitkomst van de verwachting, die 28 november is gepubliceerd. 
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Figuur 3 Ontwikkeling van het aantal faillissementen in Nederland (2000-kw1 – 2012-kw3) in 
de bouwsector (CBS-bedrijfsindeling SBI 41-43) 

 

Bron: CBS 

 
 
De werkgelegenheid in de bouwsector4 is eveneens afgenomen. Ten opzichte van een jaar eerder is 
het aantal werkenden in het derde kwartaal met 11.000 afgenomen (–2,3%) en bedraagt nu 466.000. 
Deze afname komt voort uit een afname van het aantal werknemers met 17.000 (–4,6%), terwijl het 
aantal zelfstandigen juist met 6.000 is toegenomen (+5,5%). Deze ontwikkeling komt overeen met de 
verwachtingen die al in de monitor van mei zijn uitgesproken. In de eerste twee kwartalen van 2012 
daalde de bouwsom van nieuwe opdrachten aan architecten. 

 
 

Tabel 1 Werkgelegenheid in de bouwsector (aantal x 1.000 werknemers) 

 
    TotaalTotaalTotaalTotaal    WerknemersWerknemersWerknemersWerknemers    ZelfstandigenZelfstandigenZelfstandigenZelfstandigen        

     
2012-kw3 466 350 116  
2012-kw2 470 354 116  
2012-kw1 471 356 115  
2011-kw4 472 362 109  
2011-kw3 477 367 110  
2011-kw2 477 367 111  
2011-kw1 479 364 115  

Bron: CBS 

 
 
Het in deze paragraaf geschetste beeld komt overeen met de uitkomsten die in de volgende 
paragrafen worden besproken.  

 
4 Dit zijn de bedrijven in SBI 41-43 volgens de bedrijfsindeling die het CBS hanteert. In de figuur is de ontwikkeling van kwartaal op 

kwartaal gebruikt. Deze sluit aan bij de beschrijving in de monitor. 
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1.2 Orderportefeuille 

De orderportefeuille is in tabel 2 weergegeven voor de sectoren in de bouwketen. Uit de tabel blijkt dat 
de orderportefeuille over de gehele linie is afgenomen. Deze afname is, gezien het aanhoudend 
ongunstige economische klimaat zoals geschetst in de vorige paragraaf, niet onverwacht: aangezien er 
maar weinig nieuwe opdrachten bijkomen, drogen de werkzaamheden geleidelijk aan op. Bij de 
architectenbureaus is de daling met een tiende maand ten opzichte van een halfjaar geleden nog het 
kleinst. Bij de installatiebedrijven was er een halfjaar geleden een toename van de werkvoorraad, 
maar die is nu met een daling van een maand teniet gedaan. Bij de ingenieursbureaus en 
bouwbedrijven zet de daling consequent door. Bij de schilders en onderhoudsbedrijven is de 
werkvoorraad seizoensafhankelijk. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden is deze met 
een derde afgenomen. De bouwmaterialenhandel is niet in de tabel opgenomen; in deze sector wordt 
geen orderportefeuille geregistreerd. Wel is de orderportefeuille in de bouwmaterialenindustrie 
beschikbaar (CBS). Deze is in het derde kwartaal gedaald van 2,5 naar 2,2 maanden. 

 
 

Tabel 2 Orderportefeuilles in aantal maanden, per sector 

 
    novembernovembernovembernovember    

2011201120112011    
meimeimeimei    
2012012012012222    

novenovenovenovembermbermbermber    
2012201220122012    

    

     
Architectenbureaus 4,7 4,3 4,2  
Ingenieursbureaus 4,4 4,2 3,9  
Bouwbedrijven 6,2 5,9 5,5  
Schilders en onderhoudsbedrijven 2,7 4,1 1,8  
Installatiebedrijven 6,3 6,6 5,6  
Totaal 6,0 5,8 5,1  

Bron: EIB, MC, NLingenieurs, Stratus en USP 
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1.3 Ontwikkeling omzet 

Een andere indicator voor de conjunctuur in de bouw vormen de verwachtingen van ondernemingen 
in de bouwketen over de ontwikkeling van de omzet. Figuur 4 toont hoe de bedrijven in de 
verschillende sectoren van de bouwketen verwachten dat hun omzet in het huidige kwartaal zich zal 
ontwikkelen. Sinds de vorige meting zijn de verwachtingen van de bedrijven over de 
omzetontwikkeling per saldo pessimistischer geworden over de gehele linie. Per saldo blijven de 
bedrijven en bureaus in alle sectoren overwegend negatief gestemd over de ontwikkeling van hun 
omzet. Dit beeld is in lijn met de afnemende werkvoorraad en de EIB-verwachting voor de 
bouwproductie. 
Bij de vergelijking tussen de verschillende sectoren valt op dat terwijl de meeste installatiebedrijven 
een daling van hun omzet verwachten toch relatief een groot deel van deze bedrijven in het vierde 
kwartaal uit gaat van een toename van de omzet. Ten opzichte van de vorige meting in mei zijn 
vooral de bouwbedrijven veel negatiever gestemd. De schilders en onderhoudsbedrijven zijn duidelijk 
pessimistischer dan een jaar geleden. Opvallend is dat maar liefst 90% van de bedrijven in de 
bouwmaterialenhandel verwacht dat hun omzet zal afnemen. 
 

 

Figuur 4 Omzetverwachting per sector 

    
november 2012 

    
    

mei 2012 

    
 

november 2011 

    
 

Bron: EIB, MC, NLingenieurs, Stratus en USP 
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1.4 Ontwikkeling personeelsbestand 

De verwachtingen rond de eigen bedrijvigheid werken door in de verwachte ontwikkeling van het 
personeelsbestand. Figuur 5 toont hoe de bedrijven in de verschillende sectoren de ontwikkeling van 
hun personeelsbestand inschatten. Het algemene beeld verschilt per saldo niet sterk van de eerdere 
metingen in mei 2012 en november 2011. Ook nu geeft in bijna alle sectoren de meerderheid aan geen 
toename of afname van het personeelsbestand te verwachten. Alleen bij de schilders en 
onderhoudsbedrijven verwacht een ruime meerderheid een afname van het personeelsbestand. 
Ondanks de overwegend negatieve omzetverwachtingen denken steeds minder architectenbureaus 
aan vermindering van personeel, aanzienlijk minder dan in november 2011 het geval was. 
Opvallend is de sterke toename van het aantal installateurs dat verwacht het personeelsbestand te 
gaan uitbreiden. Slechts 9% van deze bedrijven verwacht een verdere daling van het 
personeelsbestand, terwijl de helft van de bedrijven een verdere daling van de omzet en 
orderportefeuilles voorziet. 
 

 

Figuur 5 Verwachte ontwikkeling per sector van het personeelsbestand 

 
november 2012 

 
 

mei 2011 

 
 

november 2011 

 
 

Bron: EIB, MC, NLingenieurs, Stratus en USP 
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1.5 Stand van de conjunctuur in de bouwkolom 

De ontwikkelingen van de conjunctuurindicatoren laten zich als volgt samenvatten. 
 

 

Tabel 3 Verwachtingen over de conjunctuur, per schakel in de bouwketen 

 
    OrderpOrderpOrderpOrderportefeuilleortefeuilleortefeuilleortefeuille    OmzetOmzetOmzetOmzet    PersoneelPersoneelPersoneelPersoneel    

    
Architectenbureaus afname afname afname 
Ingenieursbureaus afname afname afname 
Bouwbedrijven afname afname afname 
Schilders- en  
  onderhoudsbedrijven 

afname afname afname 

Installatiebedrijven afname afname toename 
Bouwmaterialenhandel n.v.t. afname afname 
 

Bron: EIB, MC, NLingenieurs, Stratus en USP 

 
 
Uit de voorgaande bespreking komt naar voren dat het pessimisme over de toekomstige conjuncturele 
ontwikkelingen nog altijd aanhoudt. Er is nauwelijks sprake van een verandering in de stemming van 
de bedrijven en bureaus ten opzichte van een halfjaar geleden. Een uitzondering is de 
personeelsverwachting van de installatiebedrijven, waarbij de stemming per saldo is omgeslagen, al 
verwacht het merendeel van de bouwinstallatiebedrijven dat het personeelsbestand gelijk blijft. 
Behalve dat de omzetverwachting van de installateurs en de personeelsverwachting van de 
architecten minder negatief is dan een halfjaar geleden, is er weinig positiefs waar te nemen. 
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1.6 Financiële belemmeringen en gevolgen van de crisis 

Voor de vierde meting van de Monitor Bouwketen is in alle sectoren met uitzondering van de schilders 
en onderhoudsbedrijven een aantal extra vragen gesteld in het kader van de huidige crisis. De 
uitkomsten van deze vragen zijn weergegeven in tabel 4 t/m tabel 6. In de eerste vraag is gevraagd of 
de bedrijven financiële belemmeringen ondervinden en zo ja welke. 
 

 

Tabel 4 Verdeling van de antwoorden op de vraag ‘Ondervindt uw bedrijf financiële 
belemmeringen?’ 
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Nee of niet noemenswaardig 48,7 64,6 57,2 45,0 68,0 54,0 
Bij bancaire kredieten/leningen 11,5 10,4 23,0 18,0 13,0 18,5 
Bij niet-bancaire kredieten/leningen 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,5 
Bij internationaal krediet 0,0 0,0 0,2 0,0 0.0 0,1 
Bij het aantrekken van eigen vermogen 0,8 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 
Door toenemende debiteurenrisico’s 29,5 22,9 12,3 33,0 15,0 22,0 
Andersoortige financiële belemmeringen 9,5 2,1 5,0 4,0 3,0 4,4 
       
* Bij de schilders en onderhoudsbedrijven is deze vraag niet geënquêteerd 

Bron: EIB, MC, NLingenieurs, Stratus en USP 

 
 
Tabel 4 toont de uitkomsten van de vraag of de bedrijfsvoering gehinderd wordt door financiële 
belemmeringen. Uit de tabel blijkt dat dit bij het merendeel van de bedrijven en de bureaus niet het 
geval is. Met name bij de ingenieursbureaus en de bouwmaterialenhandel is dit aandeel aanzienlijk: 
ongeveer twee derde geeft in deze sectoren aan geen hinder te ondervinden van financiële 
belemmeringen. De bedrijven en bureaus noemen het vaakst bancaire kredieten of leningen (19%) en 
toenemende debiteurenrisico’s (20%) als oorzaak van deze belemmeringen. Bancaire kredieten of 
leningen worden het vaakst genoemd door de bouwbedrijven, terwijl de overige bedrijven het vaakst 
toenemende debiteurenrisico’s als voornaamste belemmering aanwijzen. 
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In de tweede vraag kon worden aangegeven op welke onderdelen van de bedrijfsvoering de 
belemmeringen worden ondervonden. 
 

 

Tabel 5 Verdeling van de antwoorden op de vraag ‘Hinderen financiële belemmeringen uw 
bedrijfsvoering?’ 
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Nee of niet noemenswaardig 51,3 35,5 55,7 66,0 75,0 60,1 
Bij de lopende productie c.q. reguliere  
  exploitatie 

21,2 23,5 19,0 16,0 3,0 16,5 

Bij innovatie/ontwikkeling van nieuwe  
  producten/diensten/processen 

7,4 11,8 8,3 4,0 4,0 6,4 

Bij het aantrekken van gekwalificeerd  
  personeel 

1,3 5,9 1,2 4,0 1,0 2,6 

Bij het doen van investeringen 9,4 11,8 7,4 10,0 17,0 9,9 
Bij aanschaf van andere (financiële)  
  activa 

0,9 0,0 1,5 0,0 0,0 0,6 

Bij andere onderdelen bedrijfsvoering 8,5 11,8 6,9 0,0 0,0 4,0 
       
* Bij de schilders en onderhoudsbedrijven is deze vraag niet geënquêteerd 

Bron: EIB, MC, NLingenieurs, Stratus en USP 

 
 
De uitkomsten van de vraag of men financiële belemmeringen ondervindt zijn weergegeven in Tabel 
5. De tabel laat zien dat ruim zes van de tien bedrijven en bureaus geen financiële belemmeringen 
ondervinden. Met name bij de bouwmaterialenhandel is dit het geval, waar driekwart van de 
bedrijven aangeeft geen belemmeringen te ondervinden. Het merendeel van de bedrijven en bureaus 
die wel financiële belemmeringen ondervinden geeft aan dat dit bij de lopende productie c.q. reguliere 
exploitatie gebeurt. Dit komt bij de meeste sectoren het meest voor, behalve bij de 
bouwmaterialenhandel, waar de meeste bedrijven aangeven financiële belemmeringen te 
ondervinden bij het doen van investeringen. 
  



 13

Tot slot is gevraagd naar de belangrijkste veranderingen die bedrijven denken te gaan doorvoeren als 
reactie op de huidige crisis.  
 

 

Tabel 6 Verdeling van de antwoorden* op de vraag ‘Welke belangrijkste veranderingen 
voorziet u voor de komende 12 maanden?’ 
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Vergroting bedrijfsomvang door  
  acquisitie 

7,0 10,7 8,2 7,0 8,4 7,9 

Hogere arbeidsproductiviteit / meer  
  procesinnovatie 

19,0 14,0 8,4 20,0 11,7 14,1 

Productverbetering (w.o. kwaliteit,  
  diversificatie) 

13,7 22,6 6,3 10,0 11,0 9,8 

Kostenreductie 25,8 22,6 29,9 27,0 37,0 28,9 
Scherpere prijsconcurrentie / meer  
  intensieve marketing 

28,5 28,0 32,6 29,0 26,0 29,9 

Voorbereidingen bedrijfsbeëindiging of  
  overname door derden 

2,4 2,2 4,0 1,0 0,6 2,3 

Geen of andersoortige verandering 3,7 0,0 10,6 6,0 5,2 7,1 
       
* Bij deze vraag was het mogelijk twee antwoorden te geven; de percentages zijn herschaald tot 100 

** Bij de schilders en onderhoudsbedrijven is deze vraag niet geënquêteerd 

Bron: EIB, MC, NLingenieurs, Stratus en USP 

 
 
Tabel 6 toont de uitkomsten van de vraag welke belangrijkste veranderingen de bedrijven en bureaus 
voorzien voor de komende 12 maanden. Van de antwoordmogelijkheden hebben ‘kostenreductie’ en 
‘prijsconcurrentie/marketing’ een grote samenhang, zoals ook uit de antwoordpercentages blijkt. Uit 
de tabel blijkt dat scherpere prijsconcurrentie en kostenreductie met 30% resp. 29% het vaakst 
genoemd worden. Alleen in de bouwmaterialenhandel wordt kostenreductie beduidend vaker (37%) 
genoemd dan scherpere prijsconcurrentie (26%). De bouwbedrijven geven relatief het vaakst (33%) aan 
in de komende 12 maanden scherper te concurreren of een intensievere marketing te voeren. Bij 
aanbestedingen zijn scherpere prijzen vaak een belangrijk middel om de opdracht binnen te krijgen. 
Verder valt op dat de ingenieursbureaus relatief vaak (23%) aangeven een productverbetering te zullen 
doorvoeren. De bouwbedrijven geven relatief het vaakst (4%) aan een bedrijfsbeëindiging of overname 
door derde voor te bereiden. Karakteristiek voor deze sector is dat procesinnovatie 
(arbeidsproductiviteit) en productverbetering relatief weinig genoemd worden. 
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2 Architectenbureaus 

Uit paragraaf 1 is gebleken dat de orderportefeuille met een tiende maand is afgenomen, de helft van 
de bureaus een afname van de omzet verwacht en een op de vijf bureaus een krimp van het 
personeelsbestand. De omzetverwachting is ten opzichte van een halfjaar geleden nauwelijks 
veranderd en de personeelsverwachting is per saldo weliswaar negatief, maar toch positiever dan een 
halfjaar geleden. De verwachting onder architectenbureaus is ten opzichte van begin 2012 negatiever 
geworden. De gemiddelde omzetdaling werd begin 2012 nog ingeschat op 3,9%. Inmiddels is de 
verwachte omzetdaling bijgesteld naar 5% voor heel 2012. De geschatte daling van de 
werkgelegenheid over 2012 bedraagt eveneens 5%. 
 
Tabel 7 laat de uitkomsten van een aantal andere conjunctuurgerelateerde indicatoren zien. Hieruit 
blijkt dat de architectenbureaus over deze indicatoren negatiever gestemd zijn dan een halfjaar 
geleden. Het verwachte belang in de marktsector onderwijs is per saldo omgeslagen naar een afname. 
Daarnaast zijn met name de verwachte belangen in de sectoren woningen en kantoren verder 
afgenomen. Het aandeel bureaus dat een daling van het honorarium verwacht is per saldo iets 
afgenomen. Verreweg het merendeel van de architectenbureaus beoordeelt hun orderportefeuille als 
klein. Uit de CBS-cijfers blijkt dat de bouwsom van nieuwe opdrachten vanaf 2011 over het algemeen 
afneemt. 
 

 

Tabel 7 Ontwikkeling van het belang van architectenbureaus in deelsectoren van de markt; 
indexcijfers bouwsom nieuwe opdrachten 
 

 
        Saldo % optSaldo % optSaldo % optSaldo % optimisten minus % pessimistenimisten minus % pessimistenimisten minus % pessimistenimisten minus % pessimisten    

    belang in omzet belang in omzet belang in omzet belang in omzet 
architectenarchitectenarchitectenarchitecten    

    
nov. 2011nov. 2011nov. 2011nov. 2011    

    
mei 2012mei 2012mei 2012mei 2012    

    
nov. 2012nov. 2012nov. 2012nov. 2012    

    
Belang* per marktsector    
- Woningen 44% –23 –24 –31 
- Kantoren 10% –55 –55 –67 
- Winkels   4% –32 –33 –34 
- Onderwijs   7% 1 2 –20 
- Gezondheidszorg 13% 12 13 7 
- Stedenbouw   2% –14 –14 –18 
- Gemengde projecten   6% –2 –1 –5 
- Overig 11% –6 –6 –12 
     
Honorarium  –15 –44 –39 
    
Bouwsom nieuwe opdrachten (index 2007 = 100)   
 2011-kw2 2011-kw4 2012-kw2 
Totaal gebouwen 40 38 34 
Woningen Totaal 38 31 32 
 Nieuwbouw 36 29 28 
 Niet nieuwbouw 73 67 98 
Utiliteits- Totaal 41 45 36 
  gebouwen Nieuwbouw 35 33 29 
 Niet nieuwbouw 71 105 71 
    
* Hier worden alleen bureaus die actief zijn in de betreffende sectoren beschouwd 

Bron: Stratus, CBS 
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3 Ingenieursbureaus 

De stemming bij de ingenieursbureaus is net als een halfjaar geleden weinig veranderd maar blijft 
ongunstig. De afname van de orderportefeuille is nog niet tot stilstand gekomen. De 
omzetverwachting is per saldo gelijk gebleven, terwijl de verwachte ontwikkeling van het 
personeelsbestand negatiever is. Tabel 8 toont de resultaten voor een aantal andere 
conjunctuurgerelateerde indicatoren. 
 

 

Tabel 8 Diverse conjunctuurgerelateerde indicatoren, voor de gehele branche 

 
    nov.nov.nov.nov.    

2011201120112011    
meimeimeimei    

2012201220122012    
novnovnovnov....    
2012201220122012    

    

      
Totale orderontvangst (%)       - toename 2 16 11  
 afgelopen drie maanden       - gelijk 39 44 35  
       - afname 59 40 54  
      
Totale orderontvangst (%)       - toename 8 24 10  
 komende drie maanden       - gelijk 49 50 42  
       - afname 43 26 48  
      
Winstgevendheid (%)       - toename 6 18 13  
       - gelijk 41 44 29  
       - afname 53 38 58  
      
Verwachting       - toename 0 0 0  
 ontwikkeling tarieven (%)       - gelijk 73 88 81  
       - afname 27 12 19  

Bron: NLingenieurs 

 
 
Uit de tabel blijkt dat de afname van de orderportefeuille naar verwachting voorlopig nog niet stopt. 
Het aandeel ingenieursbureaus dat te kampen heeft met een afname van de orderontvangst is per 
saldo toegenomen, evenals het aandeel bureaus dat voor de komende drie maanden een afname 
verwacht. Ook de winstgevendheid van de bureaus is per saldo afgenomen. Het merendeel van de 
bureaus verwacht geen verandering van de tarieven, maar het aandeel dat een afname verwacht is 
wel toegenomen. Gevoegd bij de uitkomsten uit paragraaf 1 vormen deze resultaten algeheel een 
pessimistischer beeld van de ingenieursbureaus dan een halfjaar geleden. 
 
 
 
  



 16

4 Bouwbedrijven 

Uit paragraaf 1 is gebleken dat de stemming bij de bouwbedrijven wat negatiever is geworden dan een 
halfjaar geleden. De orderportefeuille is met vier tiende maand gedaald, de omzetverwachting is per 
saldo negatiever en ook de verwachte ontwikkeling van het personeelsbestand is wat minder positief. 
Tabel 9 toont de resultaten voor een aantal andere conjunctuurgerelateerde indicatoren. 

 
 

Tabel 9 Diverse conjunctuurgerelateerde indicatoren, voor bouwbedrijven (totaal en naar de 
deelsectoren B&U en GWW) 

 
        nov.nov.nov.nov.    

2011201120112011    
meimeimeimei    
2012201220122012    

nov.nov.nov.nov.    
2012201220122012    

     
Geen stagnatie in Bouw 64 50 44 
 onderhanden werk B&U 62 43 37 
 (%) GWW 69 70 65 
     
Stagnatie vanwege Bouw 28 47 48 
 onvoldoende orders B&U 29 52 55 
 (%) GWW 23 29 26 
     
Orderportefeuille Bouw 6,2 5,9 5,5 
 (mnd.) B&U 6,3 5,7 5,6 
 GWW 6,1 6,2 5,3 
    
Beoordeling orderpositie (%)    
  - groot 8 6 3 
  - normaal 56 44 41 
  - klein 36 50 56 
    
Verwachte prijsontwikkeling (%)    
  - toename 6 6 4 
  - gelijk 87 80 85 
  - afname 7 14 11 
 

Bron: EIB 

 
 
Uit de tabel blijkt dat de beoordelingen over stagnatie in onderhanden werk over de gehele linie wat 
negatiever zijn dan een halfjaar geleden. De daling van de orderportefeuille is bij deze meting, in 
tegenstelling tot de vorige meting, voornamelijk een gevolg van een afname van de werkvoorraad in 
de GWW. De beoordeling van de orderpositie is weinig veranderd, maar per saldo negatiever dan een 
halfjaar geleden. Verreweg het merendeel van de bouwbedrijven verwacht geen aanpassing van hun 
prijzen. Ook uit deze uitkomsten blijkt nog geen teken van herstel. 
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5 Schilders- en onderhoudsbedrijven 

Het seizoen speelt bij de schilders en onderhoudsbedrijven een belangrijke rol, maar de stemming is 
zowel ten opzichte van een halfjaar als een jaar geleden pessimistischer geworden. Uit paragraaf 1 is 
gebleken dat de werkvoorraad met een derde is afgenomen in vergelijking met een jaar geleden en dat 
de omzet- en personeelsverwachting negatiever zijn geworden. Tabel 10 toont de resultaten voor een 
aantal andere conjunctuurgerelateerde indicatoren. 

 
 

Tabel 10 Percentage bedrijven dat t.o.v. een jaar eerder een toe-/afname in 
omzet/werkgelegenheid gerealiseerd heeft 

 
        nov.nov.nov.nov.    

2011201120112011    
meimeimeimei    

2012201220122012    
nov.nov.nov.nov.    
2012201220122012    

    

     
Gerealiseerde omzet (%) - toename 30 20 16  
 - gelijk 45 38 42  
 - afname 25 42 42  
     
Gerealiseerde werkgelegenheid (%) - toename 24 15 13  
 - gelijk 52 43 48  
 - afname 24 42 39  
 

Bron: USP 

 
 
Bij vier van de tien bedrijven bleef de omzet in het afgelopen hoogseizoen gelijk. Bij vier van de tien 
bedrijven nam de omzet af. De werkgelegenheid bleef bij de helft van de bedrijven gelijk en nam af bij 
vier van de tien bedrijven. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de vorige rapportage, maar ze zijn per 
saldo negatiever dan een jaar geleden. 
 
Het pessimisme is in deze sector opnieuw verder toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. 
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6 Installatiebedrijven 

De conjunctuurindicatoren uit paragraaf 1 laten een dubbel beeld zien. Aan de ene kant is de 
orderportefeuille ten opzichte van een halfjaar geleden met een maand afgenomen, maar de 
omzetverwachting is per saldo wat positiever en de werkgelegenheidsverwachting is omgeslagen van 
een negatief naar een positief saldo. Tabel 11 toont de resultaten voor een aantal andere 
conjunctuurgerelateerde indicatoren. 

 
 

Tabel 11 Diverse conjunctuurgerelateerde indicatoren (in percentages), voor de 
installatiebedrijven (met minimaal 25 werknemers) 

 
    nov.nov.nov.nov.    

2011201120112011    
meimeimeimei    
2012012012012222    

nov.nov.nov.nov.    
2012201220122012    

    
Resultaatverwachting (%) - toename 22 26 38 
 - gelijk 63 64 53 
 - afname 15 10 9 
    
Verwachting ontwikkeling - toename 7 4 2 
 prijsniveau (%) - gelijk 49 32 43 
 - afname 44 64 55 
    
Aantal offerteaanvragen (%) - toename 34 35 33 
 - gelijk 34 25 39 
 - afname 32 40 28 
    

Bron: MC 

 
 
De installatiebedrijven zijn over hun toekomstig resultaat per saldo positief, en positiever dan een 
halfjaar geleden. Het merendeel van de installateurs verwacht echter geen verandering van het 
resultaat. Ruim de helft verwacht een prijsdaling, maar per saldo is het aandeel bedrijven dat een 
prijsdaling verwacht lager dan een halfjaar geleden. Net als bij de vorige meting ontwikkelt het aantal 
offerteaanvragen zich middelmatig. Wel is het aandeel installateurs dat een afname van het aantal 
offerteaanvragen verwacht afgenomen. Al met al lijkt de stemming van de installatiebedrijven licht 
verbeterd, maar positief zijn de conjuncturele ontwikkelingen in deze sector nog niet. 
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7 Bouwmaterialenhandel 

Uit paragraaf 1 is gebleken dat de bedrijven in de bouwmaterialenhandel niet positief gestemd zijn. 
Weliswaar is er in deze sector geen sprake van een orderportefeuille, maar het overgrote merendeel 
van de handelaren verwacht een omzetdaling en ook de werkgelegenheidsverwachting is per saldo 
negatief. Aangezien deze sector nu voor het eerst in de meting is opgenomen, is er geen vergelijking 
met voorgaande periodes. Tabel 12 toont de resultaten voor een aantal andere 
conjunctuurgerelateerde indicatoren. 
 

 

Tabel 12 Omzetindices, voor de bouwmaterialenhandel 

 
    Regionaal georiënteerdRegionaal georiënteerdRegionaal georiënteerdRegionaal georiënteerd    Landelijk Landelijk Landelijk Landelijk 

actiefactiefactiefactief    

    Noord & 
Oost 

West & 
Randstad 

Zuid 

     
Omzetindices     
1e helft 2012 t.o.v. 1e helft 2011 86,2 83,8 86,4 84,3 
Verwachting 4e kwartaal 2012 86,5 85,3 84,6 90,3 
Verwachting heel 2012 t.o.v. heel 2011 85,2 83,7 85,1 88,5 
     
Ervaringen gevolgen verslechterde economie (%)    
Geheel niet; het gaat goed 0 0 0 14 
Niet meer, het gaat weer beter 6 0 0 0 
In enige mate, maar houden ‘t wel vol 41 45 40 43 
In sterke mate, maken ernstig zorgen 53 50 56 43 
In zeer sterke mate, houden zo niet vol 0 5 4 0 
     
Gevolgen verslechterde economie (selectie van antwoorden; %)   
Het aantal opdrachten/werken/omzet  
  is verminderd 

86 94 100 100 

Opdrachten veel beperkter 79 67 85 82 
Meer discussie over tarieven en prijzen 64 72 65 100 
Er zijn klanten failliet gegaan 64 83 80 73 
Opdrachten tot nader order uitgesteld 50 33 35 82 
     

Bron: USP 

 
 
Uit de tabel wordt duidelijk dat er begin 2012 al sprake was van een omzetdaling ten opzichte van een 
jaar eerder. De huidige omzetverwachting is dus een logisch gevolg van deze ontwikkeling. De 
verwachte omzetdaling geldt niet alleen voor het huidige kwartaal, maar ook voor het hele jaar. Van 
de drie onderscheiden deelregio’s is er geen met een duidelijk gunstigere ontwikkeling dan de 
anderen. 
Een aanzienlijk deel van de bedrijven (50%) maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de 
economische crisis. De regionale bedrijven zijn negatiever gestemd dan de landelijk opererende 
bedrijven. 
De bedrijven die de gevolgen van de verslechterde economie ervaren (98%) geven aan dat dit vooral te 
merken is aan een afname van het aantal opdrachten/werken of omzet. Meer discussie over tarieven 
en prijzen en faillissementen onder klanten worden ook vaak genoemd. Opvallend is dat regionale 
bedrijven niet zo vaak als landelijk opererende bedrijven aangeven dat opdrachten tot nader order 
worden uitgesteld. 
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Bijlage 1: Sectoren in de keten 

Sinds 2011 heeft het EIB in drie rapportages de conjunctuur in de bouwketen beschreven. De 
organisaties, die bij dit project zijn betrokken, zijn de BNA, NLingenieurs, Bouwend Nederland, Hibin, 
FOSAG en UNETO-VNI. De rapportage behandelt de bouwketen in het eerste hoofdstuk als geheel. In 
de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de afzonderlijke sectoren, die vertegenwoordigd worden 
door de hierboven genoemde organisaties. De indeling van de rapportage is gebaseerd op het 
onderstaande schema (zie figuur 6), dat de bouwketen summier weergeeft. In de praktijk is de 
samenwerking tussen de hier vermelde sectoren veelal complexer. Zo krijgen installatiebedrijven 
opdrachten waarbij ze als hoofdaannemer optreden en een bouwbedrijf als onderaannemer 
inschakelen. Zowel de installatiebedrijven als de onderhoudsbedrijven ontvangen opdrachten voor 
het uitvoeren van onderhoud rechtstreeks van particulieren. 
 

 

Figuur 6 Indeling rapportage / schematische weergave van de bouwketen 

 

Bron: EIB 
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Bijlage 2: De opbouw van de monitor 

In deze rapportage wordt de stand van de conjunctuur in de bouwketen in de tweede helft van 2012 
geanalyseerd, op basis van de meest recente onderzoeken van de betrokken brancheorganisaties. 
 
Voor het opstellen van deze notitie is gebruik gemaakt van de afzonderlijke conjunctuuronderzoeken 
van de brancheorganisaties. Tabel 13 laat zien welke partijen deze onderzoeken uitgevoerd hebben. 
In de FOSAG Ondernemerspanel Rapportage is de orderportefeuille gerapporteerd in aantal weken; 
voor de omrekening naar aantal maanden is een omrekenfactor van 4,4 gebruikt. 
 
Wat betreft de respons op de verschillende onderzoeken geldt dat deze in relatie tot de onderzochte 
populaties bevredigend tot goed zijn. 
Bij het bepalen van de uitkomsten voor de totale bouwkolom wordt de personeelsomvang per sector 
gebruikt voor de weging van de sectorgegevens. 
 

 

Tabel 13 Bronvermelding en overzicht van respons per sector, in aantal en als percentage van 
het aantal geënquêteerde bedrijven 

 
BrancheBrancheBrancheBranche    Onderzoek doorOnderzoek doorOnderzoek doorOnderzoek door    AantalAantalAantalAantal    PercentagePercentagePercentagePercentage    

meimeimeimei    2012012012012222    
PercentagePercentagePercentagePercentage    

nov. nov. nov. nov. 2012201220122012        

     
Architectenbureaus Stratus 421 20% 30% 
Ingenieursbureaus NLingenieurs 48 36% 34% 
Bouwbedrijven EIB 310 44% 37% 
Schilders- en  
 onderhoudsbedrijven 

USP 461 20% 21% 

Installatiebedrijven MC 91 15% 20% 
Bouwmaterialenhandel USP 83 n.v.t. 32% 
 

Bron: EIB 
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De in deze monitor vermelde verwachtingen hebben per partij betrekking op een andere 
verslagperiode. In onderstaande tabel is dit samengevat. 
 

 

Tabel 14 Periode waarop de verwachtingen betrekking hebben 

 
BrancheBrancheBrancheBranche    Meting vanMeting vanMeting vanMeting van    

mei 2012mei 2012mei 2012mei 2012    
Meting vaMeting vaMeting vaMeting vannnn    

novembernovembernovembernovember    2012201220122012    

Architectenbureaus eerste kwartaal derde kwartaal 
Ingenieursbureaus tweede kwartaal vierde kwartaal 
Bouwbedrijven tweede kwartaal vierde kwartaal 
Schilders- en  
 onderhoudsbedrijven 

april – september oktober – maart 

Installatiebedrijven tweede kwartaal vierde kwartaal 
Bouwmaterialenhandel n.v.t. vierde kwartaal 
 

Bron: EIB 

 
 


