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Conclusies op hoofdlijnen

Dit rapport beschrijft een inventariserend onderzoek naar de duurzaamheid van werknemers in 
de bouw. Hieronder volgen de conclusies op hoofdlijnen.

Belang van duurzame inzetbaarheid

De bouw is traditioneel een sector waarin werknemers op jonge leeftijd instromen en op vrij 
jonge leeftijd ook weer uitstromen. Met het voornemen de pensioen- en AOW-leeftijd te verho-
gen wordt het in het arbeidsproces actief houden van ouder personeel belangrijk. Gezien de 
fysiek belastende werkzaamheden op de bouwplaats is de duurzame inzetbaarheid van werk-
nemers in de bouw echter niet vanzelfsprekend.

Aandeel oudere werknemers in de bouw

Het percentage ouderen1 is in de bouw lager dan in andere sectoren. In tegenstelling tot andere 
sectoren zijn werknemers in de bouwnijverheid over het algemeen niet actief  tot hun 65e 
verjaardag. Wel is hierbij verschil tussen bouwplaats- en UTA-personeel. UTA-personeel werkt 
gemiddeld 1½ jaar langer door dan bouwplaatspersoneel. Bij het UTA-personeel is het aandeel 
ouderen laag in de beroepsgroep werkvoorbereider. 

Ziekteverzuim 

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van het ouder bouwplaatspersoneel is met 10,7% 
aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 5,6% voor alle werknemers in de bedrijfstak. 

Bij ouder bouwplaatspersoneel hebben de metselaars met 13% het hoogste verzuimpercentage. 
Bij ouder UTA-personeel hebben de werkvoorbereiders en uitvoerders met 6,9% respectievelijk 
6,4% het hoogste verzuimpercentage.

Van ouder bouwplaatspersoneel wordt jaarlijks 2,6% arbeidsongeschikt verklaard. Dit is aan-
zienlijk hoger dan het gemiddelde van 1% voor oudere werknemers in alle bedrijfstakken samen.

1 In dit rapport wordt onder ouderen personen van 55 jaar en ouder verstaan.

Tabel 1 Gemiddeld ziekteverzuimpercentage bouwplaats- en UTA-personeel, 
 naar leeftijd

Bron: EIB

 Bouwplaats UTA Totaal

 < 35 4,1 2,3 3,7
35 - 54 7,2 3,0 5,8
 ≥ 55 10,7 4,1 8,8

Totaal 6,6 3,2 5,6
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Werkvermogen

Het gemiddelde werkvermogen van werknemers is in de bouw erg laag vergeleken met de 
andere bedrijfstakken. Het werkvermogen neemt af met de leeftijd. Van het oudere bouwplaats-
personeel heeft ruim een derde een slecht tot matig werkvermogen. Bij het oudere UTA-perso-
neel geldt dit voor ongeveer een vijfde. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er een relatie 
bestaat tussen arbeidsomstandigheden en persoonlijke leefstijl enerzijds en werkvermogen 
anderzijds. Een laag werkvermogen op jongere leeftijd betekent praktisch altijd een slecht 
werkvermogen op latere leeftijd. 

Verwachte leeftijd om te stoppen met werken

Bijna de helft van de werknemers in de bouw denkt niet door te kunnen werken tot de 65e ver-
jaardag en een nog grotere groep wil dit ook niet. Meer dan de 80% van de werkgevers is van 
mening dat bouwplaatspersoneel tot hooguit 62 jaar kan doorwerken en UTA-personeel tot 
65 jaar. Werkgevers denken dat personeel langer zou kunnen doorwerken als ze de mogelijkheid 
krijgen dit in deeltijd te doen. Werknemers denken dat dat niet zo is. Ontevredenheid bij bouw-
plaatsmedewerkers ligt vooral in de zwaarte van het werk, terwijl UTA-personeel bij ontevre-
denheid naar de werkdruk verwijst 

Maatregelen in de afgelopen 20 jaar

De maatregelen die in de afgelopen 20 jaar zijn genomen om de inzetbaarheid van oudere 
werknemers in de bouw te bevorderen zijn voornamelijk gericht op arbeidsomstandigheden en 
opleiding. Voorbeelden hiervan zijn het door Arbouw uitgevoerde pakket  gezondheidszorg in de 
bedrijfstak, het loopbaantraject en gericht personeelsbeleid voor ouderen in de bouw. Het meten 
van de effecten van deze maatregelen is echter moeilijk gebleken. Maatregelen gericht op de 
leefstijl van werknemers is achtergebleven en de vraag rijst of hiervoor wel een taak vanuit de 
bedrijfstak is weggelegd. 

Kosten ziekteverzuim oudere werknemers

In geval van ziekte betaalt de werkgever gedurende maximaal twee jaar het loon door. Als gevolg 
van hun hoge ziekteverzuim moet aan oudere werknemers relatief veel loonkosten worden 
doorbetaald. Bij het bouwplaatspersoneel heeft in 2010 ruim 30% van de doorbetaalde loonkos-
ten betrekking op ouderen, terwijl zij 18% van het bestand uitmaken. Bij het UTA-personeel zijn 
de overeenkomstige percentages respectievelijk 24% en 17,4%. 
Met de verwachte ontwikkelingen in de pensioenregelingen en de AOW stijgt de komende jaren 
het aandeel oudere bouwwerknemers tot 22,5% bij het bouwplaatspersoneel en 21% bij het 
UTA-personeel. Het aandeel in de kosten van loondoorbetaling voor oudere werknemers zal in 
2025 stijgen tot 38,3% voor het bouwplaatspersoneel en 28,3% voor het UTA-personeel.
Er wordt vooral een toename verwacht van de arbeidsparticipatie van werknemers van 60 jaar 
en ouder. De kosten voor het doorbetalen van loon bij ziekte van bouwplaatspersoneel van 60 
jaar en ouder loopt op van € 29 miljoen in 2010 tot € 72 miljoen in 2025, meer dan een verdubbe-
ling. Bij het UTA-personeel van 60 jaar en ouder is de stijging van € 11 naar € 15 miljoen zowel 
absoluut als relatief veel geringer.

Aanbevelingen voor beleid

Uit het onderzoek komt naar voren dat de vitaliteit van werknemers in de bouw te wensen over 
laat. Vooral op oudere leeftijd is het verzuimpercentage erg hoog en het werkvermogen laag. 
Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen: de fysieke belasting van het bouwplaatsperso-
neel; de mentale belasting van het UTA-personeel. Ook de (ongezonde) leefstijl draagt bij aan 
een geringe vitaliteit. De toename van arbeidsparticipatie van ouderen zal bij ongewijzigd beleid 
de problemen alleen maar vergroten. De problemen zijn divers; wel zijn er risicogroepen aan te 
wijzen. Oplossingen verschillen per risicogroep. In tabel 2 wordt aan de hand van de verschil-
lende problemen die in dit rapport aan de orde zijn, aangegeven wat de gevolgen zijn, welke 
risicogroep hiermee wordt geconfronteerd en aan welke oplossing wordt gedacht.
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Tabel 2 Overzicht oorzaak en gevolg ziekteverzuim naar riscogroep en wijze waarop 
 dit kan worden opgelost

Bron: EIB

Probleem Gevolg Risicogroep Oplossingsrichtingen

Hoge fysieke Hoog ziekte- Bouwplaatspersoneel, Mechanisatie en 
belasting verzuim onder met name metselaars prefabricage
 ouder personeel  
   Overstapmogelijk-
   heden naar minder 
   zwaar werk
   
   Regulering bijklussen

Hoge mentale Hoog ziekte- UTA, met name Actief HRM-beleid 
belasting verzuim onder werkvoorbereiders
  ouder personeel en uitvoerders

Ongezonde leefstijl Hoog ziekte- Bouwplaatspersoneel, Bewustzijn creëren,
 verzuim met name  beleid zal weerstand
   minder geschoolden ondervinden

Bijklussen Extra slijtage Bouwplaatspersoneel Afspraken over 
   bijklussen

Hogere participatie  Hoge kosten  Bouwplaatspersoneel Uitzondering uittrede- 
ouderen ziekteverzuim  leeftijd voor zware 
   beroepen
   
   Overstappen naar 
   andere bedrijfstakken 
   faciliteren door 
   aanpassing pensioen-
   regeling
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1 Inleiding

Duurzame inzetbaarheid2 van arbeidskrachten is een belangrijk thema voor het arbeidsmarkt-
beleid in de komende decennia. Het voornemen om de pensioen en AOW-leeftijd te verhogen 
betekent dat werknemers langer moeten doorwerken. De bouw is traditioneel een sector waarin 
mensen op relatief jonge leeftijd instromen, maar ook op relatief jonge leeftijd weer uitstromen. 
Boven de 62 jaar zijn werknemers in de bouw een zeldzaamheid. Werken in de bouw is met 
name voor het personeel op de bouwplaats fysiek belastend. In sommige beroepen is het vrijwel 
onmogelijk om zonder slijtage aan het bewegingsapparaat boven de 60 jaar nog te kunnen wer-
ken. Deze feiten maken duidelijk dat duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten voor de 
bouw een zeer relevant thema is. 

Bepalende factoren voor duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid wordt door veel factoren bepaald. In figuur 1.1 is dit geschetst. De 
vitaliteit bepaalt niet als enige de inzetbaarheid van oudere werknemers. Alle factoren in het 
schema zijn van belang, waarbij er bovendien sprake is van onderlinge beïnvloeding. Zo bepalen 
de arbeidsomstandigheden de inzetbaarheid maar hebben tevens een relatie met de vitaliteit.

2 Een medewerker is duurzaam inzetbaar wanneer hij zowel nu als in de toekomst zonder bovengemiddeld  
 verzuim productief  ingezet kan worden.

Opbouw van het rapport
In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 beschreven hoe duurzaam de inzetbaarheid is van oudere 
werknemers in de CAO voor de Bouwnijverheid. In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van 
hun vitaliteit en gezondheid. 
In hoofdstuk 4 worden een aantal gegevens die betrekking hebben op de overige factoren 
gegeven, waarbij gekeken wordt op welke punten de bouw daarbij beter of slechter scoort dan 
andere bedrijfstakken.

Figuur 1.1  Bepalende facturen voor duurzame inzetbaarheid

Bron: EIB

Duurzame inzetbaarheid

Bedrijfscultuur

Arbeids-
omstandigheden

Leeftijdsgericht:

Vitaliteit/
gezondheid

Leefstijl

•  Taakroulatie
•  Competenties
•  Sociale innovatie
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Hoofdstuk 5 behandelt de maatregelen die in de afgelopen twintig jaar getroffen zijn om de 
duurzame inzetbaarheid te verhogen. Deze richten zich bij uitzondering direct op verbetering 
van de gezondheid. Veeleer worden maatregelen genomen die inwerken op de andere in het 
schema opgenomen factoren, in het bijzonder de arbeidsomstandigheden.
In hoofdstuk 6 worden de kosten van het verzuim geraamd. Het aandeel hierin van de werkne-
mers van 55 jaar en ouder laat zien welke financiële problemen met de arbeidsparticipatie van 
ouderen gemoeid gaan. Onder invloed van komende aanpassingen van de pensioen- en AOW- 
regeling zal deze arbeidsparticipatie stijgen. Hierdoor worden de financiële problemen alleen 
maar groter. In hoofdstuk 7 wordt daarom op basis van de bevindingen in de voorgaande 
hoofdstukken een overzicht gegeven van mogelijke maatregelen om hier iets aan te doen. 

Waar in dit rapport sprake is van ouderen of oudere werknemers worden personen of werkne-
mers van 55 jaar en ouder bedoeld.

Onderzoeksmethode
De informatie, die in dit rapport wordt gebruikt is bepaald met behulp van een secundaire 
analyse van gegevens die in het kader van diverse onderzoeken zijn gepubliceerd. Het betreft 
zowel EIB-onderzoeken als onderzoeken die door andere organisaties zijn gepubliceerd. Voor-
beelden van de hier gebruikte EIB-onderzoeken zijn de rapportage van het ziekteverzuim in de 
bouw en de jaarlijkse enquête onder werknemers en werkgevers in de bouw. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van gegevens die zijn gepubliceerd door het CBS, de UWV en anderen. In het 
rapport worden de verschillende bronnen vermeld. In hoofdstuk 8 wordt een overzicht gegeven 
van de gebruikte literatuur.
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2 Inzetbaarheid oudere werknemer 

In dit hoofdstuk wordt de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de bouw beschreven. 
Om een kader te hebben waartegen de gegevens zijn af te zetten wordt in paragraaf 2.1 een 
vergelijking gemaakt van werkenden in de bouw met die in andere sectoren. Hierbij wordt in-
gezoomd op de arbeidsparticipatie van de oudere werknemer in de CAO voor de Bouwnijverheid.

2.1 Vergelijking bedrijfstakken

In figuur 2.1 is de leeftijdsverdeling van de werkenden in de bouw vergeleken met die van de 
werkenden in de landbouw en industrie. Het aandeel werkenden van 55 jaar en ouder is op te 
vatten als een graadmeter voor de duurzame inzetbaarheid. In de grafiek worden de werkne-
mers jonger dan 55 jaar verdeeld in drie categorieën: de werknemers jonger dan 35 jaar, de 
werknemers vanaf 35 jaar tot 44 jaar en de groep vanaf 45 jaar tot 55 jaar. Wanneer mogelijk en 
zinvol wordt de leeftijdsgroep van 55 jaar gesplitst in 55 tot 60 jaar en 60 tot en met 65 jaar. 

Uit deze figuur kan worden afgeleid dat het aandeel van de werkenden van 55 jaar en ouder het 
kleinst is in de bouwnijverheid. Er is dus alle reden om aan de duurzame inzetbaarheid van 
werkenden in de bouw aandacht te besteden en te bezien op welke wijze deze kan worden 
vergroot. De CBS-gegevens voor de bouwnijverheid beschrijven de gehele bouwnijverheid, dus 
inclusief bouwinstallatie, stukadoors en schilders. In de gehele bouw zijn ongeveer 370 duizend 
werknemers actief.

Figuur 2.1 Leeftijdsverdeling van de werknemers in drie sectoren, 2009

Bron: EIB
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Omdat de CBS-gegevens geen verdere specificatie kennen naar beroep en/of sector van de 
bouwnijverheid wordt in de volgende paragrafen de leeftijdsverdeling gedetailleerder beschre-
ven van de werknemers van de bedrijven die de CAO voor de Bouwnijverheid toepassen voor 
hun personeel3. 

2.2 Werknemers in de CAO voor de Bouwnijverheid

De volgende gegevens hebben betrekking op de werknemers die in dienst zijn van bedrijven die 
de CAO voor de Bouwnijverheid toepassen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar tien 
beroepsgroepen, waarvan er vijf behoren tot het bouwplaatspersoneel en vijf tot de UTA. De 
indeling in beroepsgroepen is zo gekozen dat in elke categorie 7.500 of meer werknemers zijn 
opgenomen. Onder het bouwplaatspersoneel zijn naast het geschoolde personeel (timmerlieden, 
metselaars en machinisten/monteurs) de groep minder geschoolden opgenomen. Hierin zijn 
bijvoorbeeld de opperlieden, betonwerkers en dergelijke opgenomen. De groep overigen bevat 
wat specifiekere groepen als straatmakers en ijzervlechters die elk te gering in omvang zijn om 
afzonderlijk te worden opgenomen.
Het UTA-personeel heeft veelal een kantoorfunctie. Op grond van de aard van de werkzaam-
heden is te verwachten dat het bouwplaatspersoneel minder duurzaam inzetbaar is dan het 
UTA-personeel. In dit hoofdstuk wordt de duurzame inzetbaarheid afgemeten aan het aandeel 
werknemers van 55 jaar en ouder. Ook wordt gekeken naar het gemiddeld aantal jaren dat een 
werknemer die in 2000 de leeftijd van 55 jaar bereikte nog werkzaam is in de CAO.

In tabel 2.1 wordt de leeftijdsverdeling van het bouwplaatspersoneel en het UTA-personeel 
weergegeven; in tabel 2.2 de procentuele verdeling.

3 De CAO voor de Bouwnijverheid wordt toegepast op het personeel van bedrijven die als hoofdaannemer actief  
 zijn in de burgerlijke en utiliteitsbouw, de grond-, weg- en waterbouw en in gespecialiseerde bedrijven, zoals  
 timmer- en metselbedrijven.

Tabel 2.1 Verdeling van het gemiddeld aantal werknemers in de CAO naar bouwplaats, 
 UTA en leeftijd, 2010

Bron: EIB

Leeftijd Bouwplaats UTA Totaal

Tot 60 jaar
 <  35 37.722 13.839 51.561
35  - 44 20.769 15.132 35.901
45  - 54 23.789 12.687 36.476
55  - 60 12.838 5.284 18.122

Vanaf 60 jaar
60    2.471 1.012 3.483
61    1.344 856 2.200
62    612 774 1.386
63    389 432 821
64    267 319 586
65    97 110 207

Totaal  100.298 50.445 150.743
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Uit deze tabellen blijkt dat de leeftijdsverdeling van het bouwplaatspersoneel sterk verschilt van 
dat van het UTA-personeel. Bij het bouwplaatspersoneel is het aandeel van de werknemers 
jonger dan 35 jaar aanzienlijk groter dan bij het UTA-personeel. Het aandeel van de werknemers 
tussen 55 en 60 jaar is bij het UTA-personeel lager, bij de oudste werknemers (60 tot en met 65 
jaar) juist hoger. Waar bij het bouwplaatspersoneel boven de 61 jaar het aandeel werknemers 
snel afneemt is bij het UTA-personeel een veel meer geleidelijke afname zichtbaar. Dit strookt 
met de verwachting van een duurzamere inzetbaarheid van het UTA-personeel. 

Bouwplaatspersoneel
Uit figuur 2.2 blijkt dat de twee oudste leeftijdscategorieën onder het bouwplaatspersoneel 
ondervertegenwoordigd zijn, in het bijzonder de categorie van 60 jaar en ouder. Tussen de ver-
schillende beroepsgroepen zijn verschillen te zien. Bij de overige bouwplaatsberoepen en de 
minder geschoolden zijn relatief de minste werknemers van 55 jaar of ouder actief. Bij de tim-
merlieden is het aandeel jongeren groter dan gemiddeld, terwijl de overige leeftijdsgroepen niet 
veel verschillen van het gemiddelde. Nogal wat timmerlieden kiezen er voor hun carrière voort 
te zetten of wel in de bouw als zzp’er of wel als uitvoerder dan wel buiten de bouw. Bij de 
machinisten zijn de leeftijdscategorieën tussen 35 en 55 jaar relatief sterk vertegenwoordigd.
Binnen het bouwplaatspersoneel is de arbeidsparticipatie van 55-plussers groter onder de 
geschoolde dan onder de minder geschoolde beroepen.

In figuur 2.3 zijn de werknemers op de bouwplaats van 60 jaar en ouder verdeeld naar beroeps-
groep en leeftijd. Hieruit blijkt dat er weinig bouwplaatspersoneel ouder dan 62 jaar actief is. 
Ruim de helft van de timmerlieden en metselaars van 60 jaar en ouder is 60 jaar. Boven die leef-
tijd neemt het aantal actieve timmerlieden en metselaars snel af.

UTA-personeel
Uit figuur 2.4 blijkt dat de verschillen in leeftijdsverdeling tussen de beroepsgroepen bij de UTA 
groter zijn dan bij het bouwplaatspersoneel. Ruim de helft van de werkvoorbereiders is jonger 
dan 35 jaar. Veel werknemers in deze beroepsgroep maken een carrièrestap naar een ander 
UTA-beroep. Als gevolg hiervan is het aandeel 55 plus bij de werkvoorbereiders bijzonder klein.

Tabel 2.2 Verdeling van het gemiddeld aantal werknemers in de CAO naar bouwplaats,
 UTA en leeftijd, 2010, in procenten

Bron: EIB

Leeftijd Bouwplaats UTA Totaal

 < 35 37,6 27,4 34,2
35  - 44 20,7 30,0 23,8
45  - 54 23,7 25,2 24,2
55  - 59 12,8 10,5 12,0
60  - 65 5,2 6,9 5,8

Vanaf 60 jaar
60    2,5 2,0 2,3
61    1,3 1,7 1,5
62    0,6 1,5 0,9
63    0,4 0,9 0,5
64    0,3 0,6 0,4
65    0,1 0,2 0,1
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Figuur 2.2 Verdeling van bouwplaatswerknemers in de CAO voor de Bouwnijverheid naar
 leeftijd, 2010, in procenten

Bron: EIB
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Figuur 2.3 Verdeling van bouwplaatswerknemers van 60 jaar en ouder in de CAO voor
 de Bouwnijverheid naar leeftijd, 2010, in procenten

Bron: EIB
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In figuur 2.5 is de verdeling van de werknemers van 60 jaar en ouder van het UTA-personeel 
weergegeven. Bij het UTA-personeel zijn er weinig werknemers ouder dan 62 jaar actief. Het 
aandeel 61- en 62-jarigen is aanzienlijk hoger dan in het bouwplaatspersoneel.

100

Figuur 2.4 Verdeling UTA-personeel in de CAO voor de Bouwnijverheid naar leeftijd, 2010, 
 in procenten

Bron: EIB
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Figuur 2.5 Verdeling UTA-personeel van 60 jaar en ouder in de  CAO voor de 
 Bouwnijverheid naar leeftijd, 2010, in procenten

Bron: EIB
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Aantal jaren dat 55-jarigen nog actief zijn
Een andere manier om naar de relatie tussen leeftijd en arbeidsparticipatie te kijken is te bezien 
hoe lang werknemers die in 2000 55 jaar oud waren nog werknemer in de CAO voor de Bouwnij-
verheid blijven. Figuur 2.6 laat het gemiddeld aantal jaren zien dat de werknemers in de ver-
schillende beroepsgroepen nog binnen de CAO werkzaam blijven.

Van degenen die 55 jaar zijn geworden in 2000, werkt het merendeel door tot de leeftijd waarop 
vroegpensioen kan ingaan. Voor de bouwplaatsmedewerkers is dat 60 jaar (in 2006 opgetrokken 
tot 61 jaar) en voor het UTA-personeel 62 jaar. De vroegpensioenregeling kent een aanvulling op 
het opgebouwde pensioen. De voorwaarden voor deze aanvulling beperken de mobiliteit van de 
oudere werknemers. Als een werknemer vóór de leeftijd van het vroegpensioen in een andere 
bedrijfstak gaat werken verspeelt hij de aanvulling. Uit de figuur blijkt het verschil in vroegpen-
sioenleeftijd tussen bouwplaats en UTA. Het UTA-personeel blijft in deze periode bijna ander-
half jaar langer werken dan het bouwplaatspersoneel. De uitvoerders en het kaderpersoneel 
blijven gemiddeld met 7,3 jaar het langst werkzaam. 

2.3 Leeftijdsverdeling naar bedrijfsgrootte

Om vast te stellen of de arbeidsparticipatie van ouderen verschilt naar bedrijfsgrootte wordt in 
deze  paragraaf de leeftijdsverdeling van werknemers in de bouwnijverheid weergegeven naar 
bedrijfsgrootte. De bedrijfsgrootte wordt bepaald door het aantal door het bedrijf verloonde 
mensjaren. Hierbij worden zes grootteklassen onderscheiden. 

Bouwplaatspersoneel
In figuur 2.7 is de leeftijdsverdeling van het bouwplaatspersoneel naar grootte van het bedrijf 
opgenomen. In de kleinste bedrijven (tot zes mensjaren) werkt relatief het minste bouwplaats-
personeel van 55 jaar en ouder. In deze grootteklasse is de helft van het bouwplaatspersoneel 

Figuur 2.6 Gemiddeld aantal jaren dat werknemers van 55 jaar in 2000 actief bleven, naar 
 beroepsgroep

Bron: EIB
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jonger dan 35 jaar. In de grootste bedrijven (100 of meer mensjaren) is het aandeel ouderen in 
het bouwplaatspersoneel het hoogst. Grote bedrijven zijn beter in staat een ouderenbeleid te 
voeren. Zij beschikken veelal over personeelsfunctionarissen die dit beleid vormgeven.

UTA-personeel
Onder het UTA-personeel verschilt de verdeling over de leeftijdscategorieën niet opvallend 
tussen de bedrijfsgrootten (figuur 2.8). Vergeleken met het bouwplaatspersoneel is het aandeel 
van de werknemers jonger dan 35 jaar veel lager; dat van de leeftijdscategorie vanaf 35 tot 45 
jaar juist hoger. Het aandeel werknemers boven de 55 jaar verschilt niet erg van het totaal in de 
bouwnijverheid. Anders dan bij het bouwplaatspersoneel is hierbij geen relatie met de grootte-
klasse. Wel stijgt het aandeel UTA in het totale personeel van één vijfde bij de kleinste bedrijven 
tot de helft bij de grootste bedrijven. Bij de kleinste bedrijven bestaat het UTA-personeel vooral 
uit administratief personeel, uitvoerders en leidinggevend personeel (veelal de directeur van het 
bedrijf).

Figuur 2.7 Leeftijdsverdeling van bouwplaatspersoneel naar bedrijfsgrootte, 2010, 
 in procenten

Bron: EIB
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Tabel 2.3 Leeftijdsverdeling van werknemers in de bouw naar sector, 2010, in procenten

Bron: EIB

   B&u Gespecialiseerd  Gww Overig
    b&u   
  
 < 35 34,8 36,0 31 38,4
35 - 44 22,7 23,4 26,1 25,9
45 - 54 23,7 23,7 26,2 22,5
55 - 59 13,0 11,7 10,8 8,1
60 - 65 5,8 5,2 5,8 5,1

2.4 Leeftijdsverdeling naar sector

Naast de vergelijking tussen de grootteklassen van bedrijven kan ook gekeken worden naar de 
leeftijdsverdeling per sector. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar burgerlijke en utiliteits-
bouw (b&u), grond-, water- en wegenbouw (gww), gespecialiseerde aannemers in de b&u en een 
categorie overig. Onder de categorie overig vallen bijvoorbeeld hei- en sloopwerk en betonmor-
telcentrales. Tabel 2.3 geeft de leeftijdsverdeling aan binnen de verschillende sectoren. In de 
meeste sectoren is het aandeel in de leeftijdscategorie onder 35 jaar het grootst. 

Het aandeel werknemers tussen 55 en 60 jaar is in de b&u is het grootst. Voor de werknemers 
tussen 60 en 65 jaar is het aandeel zowel in de b&u als in de gww het grootst.

≥ 10021-50 51-100
0

10

Figuur 2.8 Leeftijdsverdeling van UTA-personeel naar bedrijfsgrootte, 2010, in procenten

Bron: EIB
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Figuur 2.9 geeft de leeftijdsverdeling weer voor het bouwplaatspersoneel,  figuur 2.10 voor het 
UTA-personeel. 

Figuur 2.9 Leeftijdsverdeling van bouwplaatspersoneel naar sector, 2010, in procenten

Bron: EIB
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Figuur 2.10 Leeftijdsverdeling van UTA-personeel naar sector, 2010, in procenten

Bron: EIB
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Het aandeel 55-plussers bij het bouwplaatspersoneel is het kleinst in de sector overig (10,8%) en 
het grootst in de b&u (19,2%). 
Onder het UTA-personeel is het aandeel 55-plussers met 16,2% in de gespecialiseerde b&u het 
laagst, in de gww met 18,2% het hoogst. 

2.5 Conclusie 

Uit de gegevens in dit hoofdstuk blijkt dat de werknemers in de CAO voor de Bouwnijverheid 
over het algemeen niet doorwerken tot hun 65-jarige leeftijd. Het UTA-personeel werkt ruim 
anderhalf jaar langer door dan het bouwplaatspersoneel. Voor het overig bouwplaatspersoneel 
is de inzetbaarheid het minst duurzaam. Het kaderpersoneel en de uitvoerders werken het 
langst door. Verder blijkt dat het aandeel oudere bouwplaatswerknemers tussen 55 en 65 jaar 
toeneemt met de grootte van het bedrijf. Voor het UTA-personeel gaat deze relatie niet op. Het 
aandeel 55-plussers is over het algemeen het hoogst in de sector b&u en het laagst in de sector 
overig. 
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4 Het verzuimpercentage is gelijk aan het percentage arbeidscapaciteit dat verloren gaat als gevolg van ziekte.  
 De werkgever betaalt de zieke werknemer door gedurende maximaal de eerste twee jaren van zijn ziekte.  
5 De meldingsfrequentie is het aantal verzuimmeldingen per arbeidsjaar.

3 Gezondheid en vitaliteit van werknemers

In dit hoofdstuk wordt de gezondheid van de werknemers van 55 jaar en ouder afgemeten aan 
een tweetal kenmerken. In de eerste plaats wordt gekeken naar het ziekteverzuim. Ten tweede 
wordt de werkvermogenindex behandeld.

3.1 Ziekteverzuim

Het EIB beschrijft al sinds begin jaren tachtig het ziekteverzuim van de werknemers in de CAO 
voor de Bouwnijverheid (vóór 2005 bestond deze uit twee onderdelen: de CAO voor de bouw en 
de CAO voor het UTA-personeel). Jaarlijks beschrijft het EIB de resultaten in de rapporten ‘Het 
ziekteverzuim in de bouw in ….’ Daarin wordt aandacht besteed aan het ziekteverzuim naar 
leeftijdsklasse. Algemeen geldt dat het verzuimpercentage4 stijgt met de leeftijd, maar de mel-
dingsfrequentie5 daalt. Bij een vergelijking van het ziekteverzuim is het percentage de belang-
rijkste grootheid. In tabel 3.1 worden het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie vermeld 
voor alle leeftijdsklassen onderscheiden naar bouwplaats- en UTA-personeel. 

Tabel 3.1 Kenmerken verzuim naar leeftijd, naar bouwplaats en UTA, 2010

Bron: EIB

 Verzuimpercentage

   Bouwplaats UTA Totaal

 < 35 4,1 2,3 3,7
35 - 44 6,5 3,1 5,2
45 - 54 7,8 3,6 6,5
55 - 59 11,5 4,0 9,4
60 - 65 9.3 4.5 7.6

Totaal  6,6 3,2 5,6
    
   Meldingsfrequentie

   Bouwplaats UTA Totaal

 < 35 0,83 0,47 0,75
35 - 44 0,65 0,46 0,57
45 - 54 0,62 0,39 0,55
55 - 59 0,66 0,41 0,59
60 - 65 0,48 0,32 0,42

Totaal  0,70 0,43 0,60
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Het verzuimpercentage van het UTA-personeel is minder dan de helft van dat van het bouw-
plaatsperoneel. Uit de tabel wordt duidelijk dat het verzuim van de oudere werknemers aan-
zienlijk hoger is dan dat van de jongeren. Bij het bouwplaatspersoneel is dit verschil veel groter 
dan bij het UTA-personeel. Het is opvallend dat het verzuim in de leeftijdsklasse van 60 jaar en 
ouder bij het bouwplaatspersoneel lager is dan dat van de leeftijdsgroep daaronder. Zoals in 
hoofdstuk 2 is aangetoond zijn er weinig bouwplaatsmedewerkers die na hun 60ste blijven 
werken. Degenen die dat wel doen zijn blijkbaar gezonder dan degenen die stoppen als ze de 
leeftijd van 60 hebben bereikt. Wanneer deze laatste categorie in de toekomst genoodzaakt 
wordt langer door te werken zal het verzuimpercentage van de werknemers van 60 jaar en 
ouder stijgen. In hoofdstuk 6 wordt hier op ingegaan.

Er zijn weinig statistieken van het ziekteverzuim in andere bedrijfstakken die hier ter vergelij-
king kunnen worden opgenomen, omdat de leeftijdsverdeling erin ontbreekt. Zo publiceert het 
CBS ieder kwartaal het ziekteverzuimpercentage in het bedrijfsleven. Toch zijn deze cijfers hier 
niet ter vergelijking opgenomen, omdat de leeftijdsverdeling daarin ontbreekt. Voor de sector 
maatschappelijke dienstverlening wordt door Panteia een verzuimregistratie bijgehouden, 
gebaseerd op een beperkt aantal (75) deelnemende organisaties. Voor 2010 wordt een verzuim-
percentage voor deze sector gerapporteerd van 5,1%, voor de werknemers van 55 jaar en ouder 
6,1%. Ook hier is het verzuim van de ouderen hoger maar het verschil is onder het bouwplaats-
personeel relatief veel groter.

Verzuimpercentage werknemers van 55 jaar en ouder
Waar het verzuimpercentage voor de gehele populatie op 5,6% uitkomt is dit voor de werkne-
mers vanaf 55 jaar 8,8%, voor het oudere bouwplaatspersoneel zelfs 10,7%. Bij de metselaars 
vanaf 55 jaar gaat 13% van de arbeidscapaciteit verloren als gevolg van ziekte. In figuur 3.1 is het 
ziekteverzuim van werknemers van 55 jaar en ouder weergegeven voor de verschillende bouw-
plaats- en UTA-beroepen, gerangschikt van laag naar hoog verzuim. Uit deze figuur blijkt dat de 
beroepsgroepen machinisten/monteurs en minder geschoolden het laagste verzuimpercentage 
onder het oudere bouwplaatspersoneel hebben. Dat de oudere machinisten/monteurs een 
relatief laag verzuim hebben, kan verwacht worden op grond van hun hogere opleidingsniveau 
en betere arbeidsomstandigheden. Voor de oudere minder geschoolden is het opmerkelijker dat 
zij een lager verzuimpercentage dan gemiddeld hebben. Gezien hun lagere geschooldheid zou 
juist een hoger verzuim verwacht worden. Eerder bleek echter al dat het aandeel ouderen in de 
beroepsgroep minder geschoolden laag is. Blijkbaar blijven alleen de fitste werknemers ook na 
hun 55ste verjaardag doorwerken. 

Bij het oudere UTA-personeel is het verzuim hoog onder uitvoerders en werkvoorbereiders. 
Waar bij het bouwplaatspersoneel een relatie ligt tussen fysieke belasting en hoog verzuim ligt 
dat bij het UTA-personeel tussen mentale belasting en hoog verzuim. Werkvoorbereiders en 
uitvoerders hebben in hun beroepsuitoefening veel met stress te maken.

Percentage ziektegevallen van één jaar of langer
Een andere grootheid die we uit de informatie van het verzuim kunnen halen is het percentage 
werknemers dat een verzuim van een jaar of langer heeft. Dit percentage geeft een goede 
indicatie van te verwachten uitval van werknemers als gevolg van blijvende arbeidsongeschikt-
heid. Voor het hele bestand is dit 1%. Voor de oudere werknemers is dit percentage ruim twee 
keer zo hoog. In Tabel 5 zijn deze percentages per beroepsgroep vermeld. Ook in deze tabel 
hebben de metselaars het hoogste percentage.

3.2 Arbeidsongeschiktheid

Werknemers die na een ziektegeval van twee jaar ondanks de activiteiten gericht op re-integra-
tie nog steeds niet in staat zijn te werken komen in aanmerking voor een uitkering in het kader 
van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Deze trad in werking in 2006 als 
opvolger van de WAO (Wet Arbeids Ongeschiktheid). Bij de beoordeling voor de WIA wordt vast-
gesteld welk werk de betrokkene nog wel kan verrichten, terwijl voor de WAO veel meer werd 
gekeken of betrokkene het loonniveau van zijn oude werk kon bereiken. Hierdoor is de groei van 
de WIA veel minder sterk dan van de WAO, zoals blijkt uit de publicaties van UWV. 
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In de bouw is het percentage van de werknemers van 55 jaar en ouder die in de WIA komen veel 
hoger dan in de andere leeftijdsklassen: 2,6% voor de werknemers van 55 jaar en ouder tegen 
0,5% voor de werknemers jonger dan 55 jaar. In absolute aantallen betreft dit 750 ouderen en 
175 jongeren. Ook in vergelijking met andere bedrijfstakken is het percentage van de werkne-
mers ouder dan 55 jaar die toetreden tot de WIA hoog: voor alle werknemers van 55 jaar of 
ouder in de administratie van UWV is het percentage nieuwe gevallen iets meer dan 1% (10.000 
gevallen). Zoals hiervoor gemeld bedraagt dit 2,6% voor de bouw. Ook wat betreft toetrede tot de 
blijvende arbeidsongeschiktheid lopen werknemers in de bouw een groter risico.

Figuur 3.1 Ziekteverzuimpercentage van 55-plussers in bouwplaats- en UTA-beroepen

Bron: EIB
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Tabel 3.2 Percentage oudere werknemers dat minimaal één jaar ziek is, 2010, 
 verdeeld naar beroep en leeftijd

Bron: EIB

 55-59 60-65 Totaal
   (≥ 55)

Timmerlieden 2,8 3,0 2,8
Metselaars 4,5 3,1 4,0
Minder geschoolden 3,9 1,7 2,9
Overig bouwplaats 3,0 1,9 2,7
Machinist/monteur 2,8 2,4 2,6

Totaal bouwplaats 3,3 2,6 3,1

Leiding 0,4 0,4 0,4
Uitvoerder 0,7 2,6 1,5
Werkvoorbereider 3,7 0,0 2,2
Kader 0,6 0,8 0,7
Administratief 1,2 0,0 0,6

Totaal UTA 0,9 0,8 0,9

Totaal 2,7 1,9 2,4

In het verleden was de toetrede tot de WAO veel hoger dan nu tot de WIA. In 2000 kwam onge-
veer 1,5% van alle bouwwerknemers in de WAO terecht en van de bouwwerknemers van 55 jaar 
en ouder zelfs ruim 4%. Het aantal WAO-uitkeringen is ook nog veel hoger dan het aantal 
WIA-uitkeringen.  Eind 2009 ontvingen nog ruim 33.000 voormalige bouwwerknemers een 
WAO-uitkering tegen bijna 2.645 een WIA-uitkering. 

3.3 Werkvermogenindex

Het werkvermogen wordt door Ilmarinen et al. (2005) beschreven als de mate waarin een 
werknemer zowel lichamelijk als geestelijk inzetbaar is. De WAI is een instrument/vragenlijst 
ontwikkeld door het Finse instituut FIOH, bevat drie vragen over onder andere de gezondheid, 
de fysieke en mentale belasting en de beschikbare capaciteiten van de werknemer. 
Enige jaren geleden is door Arbouw de werkvermogenindex geïntroduceerd voor de bedrijfsge-
zondheidskundige begeleiding van werknemers in de bouw. De index laat de mate zien waarin 
een werknemer het vermogen heeft om arbeid te verrichten. 

De beoordeling is gebaseerd op een zevental factoren:
• het huidige werkvermogen ten opzichte van de beste periode in het werkzame leven;
• het werkvermogen in relatie tot de eisen die door het werk worden gesteld;
• het huidig aantal aandoeningen, vastgesteld door een arts;
• geschatte belemmeringen in het werk veroorzaakt door aandoeningen;
• verzuim gedurende het laatste jaar;
• eigen prognose van het arbeidsvermogen over twee jaar;
• de mentale status.
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6 Alavinia, S.-M. (2008). “The effect of work on health and work ability” Thesis. Erasmus MC, Rotterdam.

Het resultaat van de vragenlijst geeft een getal van 7 tot 49, welke zijn gecategoriseerd in vier 
klassen:
• 7 - 27 - slecht
• 28 - 36 - matig
• 37 - 43 - goed
• 44 - 49 – uitstekend

Een lage waarde van iemands  werkvermogenindex geeft niet aan waar dat door komt. Omdat 
de werkvermogensindex deels bepaald wordt door de eisen die het huidige werk stelt kan de-
zelfde werknemer in verschillende functies een ander uitkomst van zijn werkvermogenindex 
hebben.
In deze paragraaf wordt zowel de gemiddelde score gepresenteerd als de verdeling over de vier 
werkvermogensklassen. In de volgende subparagraaf staat het belang van de WAI centraal. 
Daarna worden de uitkomsten tussen leeftijdscategorieën, bedrijfsgroottes en sectoren vergele-
ken. 

Belang van de WAI in het vitaliteitsonderzoek
Het belang van de WAI is aangetoond in veel onderzoek. Onderwerp van onderzoek is enerzijds 
het zoeken van factoren die van invloed zijn op de uitkomst van de WAI. Anderzijds wordt een 
relatie gelegd tussen de WAI en ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid. Zoals is te verwach-
ten, is de uitkomst van de WAI leeftijdsafhankelijk. Vaak wordt veel aandacht besteed aan oude-
re werknemers, maar zoals Lokhorst (2009) aangeeft is het juist ook in eerdere levensfases van 
belang te streven naar een hoog werkvermogen. Uit onderzoek van Van den Berg (2008) blijkt dat 
wanneer iemands werkvermogen op jongere leeftijd laag is, de kans groot is dat hij op latere 
leeftijd ook een laag werkvermogen heeft. Daarnaast is er een relatie tussen de arbeidsomstan-
digheden en de persoonlijke leefstijl enerzijds en de uitkomst van de WAI anderzijds6. 
Er bestaat een relatie tussen de WAI en ziekteverzuim: hoe slechter de uitkomst van WAI hoe 
groter de kans op langdurig verzuim (Hoonakker en Van Duivenbooden, 2010). Andere publica-
ties van Alivinia uit 2008 en 2009 geven daarnaast aan dat een slecht of matig werkvermogen 
(toekomstige) arbeidsongeschiktheid kan verklaren. 
Op grond van de hier vermelde relaties kan worden gesteld, dat het al op jonge leeftijd verbete-
ren van arbeidsomstandigheden en persoonlijke leefstijl een positieve uitwerking heeft op het 
ziekteverzuim en dus op de inzetbaarheid van werknemers. 

Vergelijking werkvermogen bouw en andere bedrijfstakken
Om een beeld te krijgen van de gemiddelde verdeling van de scores kan worden gekeken naar 
figuur 3.2. Hierin zijn de percentages per klasse te zien voor alle bedrijfstakken vergeleken met 
de percentages in de bouw. De cijfers voor deze vergelijking zijn ontleend aan de gegevens die 
door ArboUnie zijn verzameld. Het percentage werknemers met een slecht of matig werkvermo-
gen is in de bouw met 14,6% hoger dan het gemiddelde in alle bedrijfstakken (10,9%). 

Werkvermogen naar leeftijd, bouwplaats en UTA
Binnen de bouw heeft de leeftijdsgroep onder 35 jaar met een score van 43,2 de hoogste ge-
middelde werkvermogenindex. Van de werknemers in deze leeftijdsgroep heeft 60,7% een uit-
stekend werkvermogen. Het gemiddelde werkvermogen neemt af met de leeftijd en dit geldt 
ook voor het aandeel werknemers in de klasse uitstekend. De gemiddelde werkvermogenindex 
loopt terug tot 38,9 bij de leeftijdsgroep 55+. De leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder heeft met 
24,5% het laagste aandeel werknemers dat nog een uitstekend werkvermogen heeft. In deze 
leeftijdsgroep is het aandeel dat een slecht of matig werkvermogen heeft vergeleken met de 
andere leeftijdsgroepen het hoogst (zie figuur 3.3). 
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Figuur 3.3 Werkvermogenindex van werknemers in de CAO voor de Bouwnijverheid naar 
 leeftijd, 2010, in procenten

Bron: EIB
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Figuur 3.2 Werkvermogenindex van werknemers in alle bedrijfstakken en in de CAO voor 
 de Bouwnijverheid, 2010, in procenten
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Tabel 3.3 Gemiddelde werkvermogenindex van werknemers in de CAO naar leeftijd, 
 UTA en bouwplaats, 2010, in procenten

Bron: EIB

Leeftijd Bouwplaats UTA Totaal

 < 35 43,5 44,4 43,2
35 - 44 41,5 43,5 42,2
45 - 54 40,2 42,4 40,6
 ≥ 55 38,2 40,7 38,9

In tabel 3.3 is te zien dat zowel onder het bouwplaatspersoneel als het UTA-personeel de ge-
middelde werkvermogenindex afneemt met de leeftijd. Uit de tabel blijkt ook dat UTA-personeel 
gemiddeld een hoger werkvermogen heeft dan hun leeftijdsgenoten op de bouwplaats. 

In figuur 3.4 is de verdeling van de werkvermogenindex van het bouwplaatspersoneel naar 
leeftijdsgroep weergegeven. Het patroon komt overeen met dat in figuur 3.3, maar laat ook zien 
dat het aandeel slecht of matig bij het bouwplaatspersoneel groter is dan gemiddeld in de 
bouwnijverheid. 

Figuur 3.4 Werkvermogenindex van bouwplaatspersoneel naar leeftijd, 2010, 
 in procenten

Bron: EIB
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7  Het Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek van de werknemers in de CAO voor de Bouwnijverheid.   
 De werkvermogensindex is gebaseerd op gegevens die tijdens dit onderzoek worden verzameld.

Figuur 3.5 laat de werkvermogenindex van UTA-personeel naar leeftijdsgroep zien. Binnen de 
leeftijdscategorie tot 35 jaar is overigens opvallend dat in de leeftijdsgroepen van 15 tot 19 jaar 
en van 20 tot 24 jaar geen werknemer een slecht werkvermogen heeft. Ook onder de werkne-
mers van 55 jaar en ouder heeft slechts 2,8% van het UTA-personeel een slecht werkvermogen.

Als we de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder binnen de UTA en op de bouwplaats vergelijken 
met het gemiddelde in alle bedrijfstakken is te zien dat het werkvermogen van het bouwplaats-
personeel lager is (figuur 3.6). Een hoog percentage werknemers heeft een slecht of matig 
werkvermogen. Het UTA personeel scoort echter beter dan gemiddeld en heeft met 82,5% het 
hoogste aandeel werknemers met een goed of uitstekend werkvermogen vergeleken met het 
gemiddelde van alle bedrijfstakken en het bouwplaatspersoneel.

3.4  Hinder als gevolg van gezondheidsklachten 

In de PAGO7 wordt werknemers ook gevraagd of zij hinder ondervinden bij het werken door 
ziekte, klacht of letsel. Hieruit blijkt dat het grootste gedeelte kan werken, maar dat dit wel 
klachten veroorzaakt. Uit tabel 3.4 blijkt dat het percentage dat niet meer in staat is om te 
werken het hoogst is bij werknemers ouder dan 55 jaar. Ouderen ondervinden over het alge-
meen meer hinder door ziekte, klachten of letsel dan jongere werknemers. Wanneer onder-
scheid wordt gemaakt naar beroepsgroep komt wederom de metselaar naar voren, dit maal met 
het hoogste percentage hinder bij werk. 2½% van de metselaars is bij ziekte, klacht of letsel niet 
meer in staat om te werken. 

Figuur 3.5 Werkvermogenindex van UTA-personeel naar leeftijd, 2010, in procenten

Bron: EIB
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8 De NEA-enquête wordt jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd.

3.5 Leefstijl

Zoals in de inleiding geschetst heeft de leefstijl van een bouwmedewerker invloed op zijn gezond-
heid. Aspecten in iemands leefstijl zijn bijvoorbeeld het rook- en drinkgedrag. De Nederlandse 
Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)8 van TNO vraagt naar deze twee aspecten. Hieruit blijkt 
dat 79,7% van de werknemers in de bouw alcohol consumeert. Het gemiddelde van de alcohol-
consumptie is tien glazen per week, significant meer dan de gemiddelde consumptie in andere 
bedrijfstakken (tabel 3.5). 

Figuur 3.6 Werkvermogenindex van werknemers van 55 jaar en ouder in alle 
 bedrijfstakken, UTA en bouwplaats, 2010, in procenten

Bron: EIB
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Tabel 3.4 Hinder bij werk door ziekte, klacht of letsel naar leeftijd, 2010, in procenten

Bron: EIB

 < 35 35-44 45-54 55-59 ≥ 60

Kan werk doen, maar veroorzaakt
enkele klachten 11,8 18,5 24,3 26,2 23,8
Soms langzamer werken 4,2 7,4 9,9 11,8 10,5
Vaak langzamer werken 1,0 1,6 2,3 3,9 3,9
Alleen parttime werken mogelijk 0,5 0,8 1,2 2,0 2,0
Niet in staat om te werken 0,8 1,0 1,3 2,2 1,9
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Ook voor het rookgedrag is een significant verschil te zien met het totaal (tabel 3.6). Uit de 
NEA-enquête blijkt dat 33,3% van de werknemers in de bouw rookt. Dit is hoger dan het gemid-
delde van 27,6% over alle bedrijfstakken. Ook het gemiddeld aantal sigaretten dat per week 
wordt gerookt is in de bouw met 77,1 een stuk hoger dan het gemiddelde van 66,2 over alle 
bedrijfstakken. 

3.6 Conclusie

Uit dit hoofdstuk blijkt dat werknemers van 55 jaar en ouder een hoog ziekteverzuim hebben, 
een grotere kans op blijvende arbeidsongeschiktheid en een slechter werkvermogen dan hun 
jongere collega’s. Dit geldt in nog sterkere mate voor het bouwplaatspersoneel van 55 jaar en 
ouder. Deze groep kent een verzuimpercentage van elf terwijl een derde een slecht tot matig 
werkvermogen heeft. Het is duidelijk dat een verhoging van de arbeidsparticipatie van deze 
groep zonder aanvullende maatregelen tot problemen zal leiden. Wederom komt de metselaar 
naar voren als zijnde een risicogroep. Het fysieke werkvermogen is lager dan bij andere beroeps-
groepen en ook de hinder bij werk door ziekte, klacht of letsel is procentueel hoger. 

Tabel 3.5 Alcoholconsumptie werknemers in de CAO voor de Bouwnijverheid vergeleken 
 met andere bedrijfstakken, 2008

Bron: EIB

 Landbouw Industrie Bouwnij- Totaal
   verheid

Alcoholgebruik (percentage) 71,7 75,2 79,7 73,4

Gemiddeld 9,05 8,63 10,1 7,77
Minimum 1 1 1 1
Maximum 48 80 100 100

Tabel 3.6 Rookgedrag werknemers in de CAO voor de Bouwnijverheid vergeleken met 
 andere bedrijfstakken, 2008

Bron: EIB

 Landbouw Industrie Bouwnij- Totaal
   verheid

Nicotinegebruik (percentage) 27,6 30,7 33,3 27,6

Gemiddeld 77 65,7 79,1 66,2
Minimum 1 1 1 1
Maximum 260 280 350 350
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4 Factoren die invloed hebben op duurzame inzetbaarheid

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de invloed van de arbeidsomstandigheden op de positie 
van de oudere werknemers in de bouw. Allereerst wordt gekeken naar de mogelijkheden die 
werknemers en werkgevers zien om in de bouw werkzaam te blijven tot 65 jaar of zelfs langer. 
In paragraaf 4.2 wordt het opleidingsniveau in de bouw vergeleken met dat in andere bedrijfs-
takken.

4.1 Verwachtingen over stoppen met werken

In de NEA-enquête wordt gevraagd naar de wil en het vermogen van een werknemer om zijn 
huidige werk voort te zetten tot zijn 65ste levensjaar. 

In tabel 4.1 is te zien dat in de bouw zowel het percentage werknemers dat niet tot op het 65ste 
levensjaar werkzaam wil blijven, als het percentage dat niet denkt tot zijn 65ste levensjaar zijn 
huidige beroep uit te kunnen oefenen, beduidend hoger ligt dan in de andere bedrijfstakken. 
Ook in vergelijking met de industrie is het verschil groot. Bijna de helft van de werknemers in 
de bouw denkt het huidige werk niet uit te kunnen voeren tot 65 jaar, terwijl dit in de industrie 
een derde is. Als redenen hiervoor worden genoemd te zwaar werk, te hoge werkdruk en een 
slechte gezondheid.

In de eind 2008 door het EIB gehouden enquête onder werkgevers en werknemers is onder 
andere gevraagd tot welke leeftijd werknemers in staat zouden zijn te werken. De antwoorden 
op deze vragen zijn verwerkt in tabel 4.2 voor de werkgevers en in tabel 4.3 voor de werknemers. 
Volgens 17% van de werkgevers kunnen bouwplaatsmedewerkers ook na hun 62-jarige leeftijd 
blijven werken. Er is hier wel een groot verschil tussen de sectoren zichtbaar. In de gww geldt 
dit voor slechts 7% van de werkgevers.

Voor het UTA-personeel geldt dat het overgrote deel van de werkgevers (72%) van mening is dat 
zij tot na hun 62-jarige leeftijd kunnen werken. Bij het UTA-personeel is het verschil tussen b&u 
en gww veel kleiner (74 respectievelijk 68%). Binnen de b&u denkt 10% van de werkgevers dat 
UTA-personeel nog tot na hun 65ste door kunnen werken. 

Tabel 4.1 Vermogen en wil om huidige werk voort te zetten tot 65ste levensjaar, 2008,
 in procenten

 Totaal Industrie Bouw Openbaar
    bestuur

Wil niet werkzaam blijven 32,8 37,7 47,7 38,0
Denkt niet het vermogen te hebben 
huidige werk voort te zetten 34,8 32,9 45,4 29,5

Bron: EIB
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Wanneer werknemers de keuze wordt gegeven na de in tabel 4.2 en tabel 4.3 genoemde leeftij-
den in deeltijd door te werken, geeft over het algemeen meer dan de helft van de werkgevers 
aan dat de werknemers dan wel door zouden willen en kunnen werken. De werknemers zelf 
denken hier over het algemeen echter anders over. Bijna 60% geeft aan, dat ze na de genoemde 
leeftijd niet door kunnen en willen werken in een deeltijdbaan. Opvallend is dat het percentage 
UTA-personeel dat zegt niet door te kunnen en willen werken iets hoger is dan dat van het 
bouwplaatspersoneel.

Uit de tabellen in deze paragraaf komt naar voren dat werknemers in de bouw niet tot hun 
65ste kunnen of willen doorwerken. Uit de hiervoor vermelde enquête komt naar voren dat het 
bouwplaatspersoneel ontevreden is over de arbeidsomstandigheden en de zwaarte van het 
werk. Het UTA-personeel is vaker ontevreden over de werkdruk. Werknemers die de bouw 
hebben verlaten geven vaak aan dat ze er op deze punten op vooruit zijn gegaan.
Werknemers van 55 jaar en ouder in de bouw zijn het meest ontevreden over het werken in kou 
en regen, dit geldt in het bijzonder voor de groep bouwplaatsmedewerkers. Een kwart geeft zelfs 
aan het werk te ongezond te vinden.

Tabel 4.2 Leeftijd volgens werkgevers tot waaraan bouwmedewerkers werkzaam blijven
 naar sector, bouwplaats en UTA, 2008, in procenten

Bron: EIB

 < 55 55-58 59-62 63-65 > 65 Totaal

Bouwplaats
B&u 2 18 62 13 6 100
Gww 18 16 58 6 1 100
Totaal 5 17 61 12 5 100

UTA
B&u - 1 25 64 10 100
Gww - 1 32 62 6 100
Totaal - 1 26 63 9 100

Tabel 4.3 Leeftijd tot welke oudere bouwmedewerkers denken hun huidige werk te 
 kunnen volhouden naar bouwplaats en UTA, 2008, in procenten

Bron: EIB

 < 59 59-62 63-65 > 65

Bouwplaats 6,7 69,9 19,6 3,8
UTA 0 34,0 55,3 10,6
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4.2  Opleidingsniveau bouwnijverheid

Naast de arbeidsomstandigheden zijn ook de competenties van een werknemer van invloed zijn 
op duurzaamheid. Het opleidingsniveau is een van de indicatoren om hier naar te kijken. In 
figuur 4.1 is te zien dat de verdeling van het opleidingsniveau in de bouw sterk verschilt van het 
totaal. 

Het aandeel hoog opgeleiden (HBO, WO) is met 9,8% significant lager dan het gemiddelde van 
30,1%. Het percentage werknemers met een gemiddeld opleidingsniveau (HAVO, VWO, MBO) is 
daarentegen met 50,5% hoger dan gemiddeld, hoewel niet significant hoger. De 39,6% werkne-
mers in de bouw met een laag opleidingsniveau is significant hoger dan het totaal.
Vooral de aandelen MBO-ers en VBO-ers zijn in de bouw erg hoog. Het percentage WO-ers in de 
bouwnijverheid is slechts 1,5%. De conclusie kan worden getrokken dat het opleidingsniveau in 
de bouw laag is.

4.3 Leeftijdsbewustzijn in de bouw

Naast het opleidingsniveau van medewerkers in de bouw wordt in de inleiding ook het leeftijds-
bewustzijn genoemd als één van de punten die invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid 
van werknemers. In de najaarsmeting van het EIB (2008) is aan bedrijven gevraagd naar het 
hebben van leeftijdsbewust beleid en daarbinnen of er ook extra aandacht is voor ouderen in 
het bedrijf. Van de bedrijven doet 48% aan leeftijdbewust personeelsbeleid en daarvan heeft 54% 
extra aandacht voor ouderen. Duidelijk wordt dat grotere bedrijven vaker leeftijdsbewust perso-
neelsbeleid voeren en daarbinnen ook vaker de aandacht voor de ouderen niet vergeet (tabel 4.4). 
Van de kleinere bedrijven zegt slechts 28% leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren. 

Figuur 4.1 Opleidingsniveau van de werknemers in de bouw vergeleken met andere 
 bedrijfstakken, 2009, in procenten

Bron: EIB
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4.4 Veranderen van beroep

Als oplossing van de vitaliteitsproblemen van oudere werknemers kan worden gedacht aan het 
veranderen van baan. In deze paragraaf wordt beschreven welke wisselingen van beroep in de 
periode 2002 tot 2010 zijn opgetreden. In het bijzonder de overgang van een bouwplaatsberoep 
naar een UTA-functie komt daarbij aan de orde. In de tweede plaats wordt gekeken of in de 
beroepswisselingen van werkvoorbereiders een oorzaak ligt voor hun lage gemiddelde leeftijd 
en hun hoge verzuim op oudere leeftijd. 

Van bouwplaats naar UTA
Als een van de mogelijkheden om ouder bouwplaatspersoneel langer aan het werk te houden 
wordt de mogelijkheid genoemd om te scholen naar een fysiek minder belastend beroep. In de 
bouw zijn de UTA-beroepen fysiek minder belastend. Een loopbaan waar in een bouwplaatsbe-
roep wordt gestart en na enige tijd omscholing naar een UTA-beroep plaatsvindt komt voor. Dit 
blijkt uit een vergelijking van werknemers die in 2002 in een bouwplaatsberoep werkten en in 
2010 nog steeds werknemer zijn onder de CAO voor de Bouwnijverheid. In tabel 4.5 is deze 
informatie per beroepsgroep vermeld.
Iets minder dan 6% van het bouwplaatspersoneel uit 2002 dat in 2010 nog werkzaam is, is over-
gestapt naar een UTA-beroep. Zoals verwacht is het aandeel met bijna 7% bij de timmerlieden 
het hoogst. In de timmeropleiding wordt relatief veel aandacht besteed aan (UTA-achtige) taken 
als maatvoering en organisatie van de bouwplaats. Metselaars maken de overstap relatief het 
minst.
Wanneer echter gekeken wordt naar de leeftijd waarop men overstapt, blijkt de overstap naar 
een UTA-functie vooral bouwplaatspersoneel te betreffen dat in 2002 jonger was dan 35 jaar. 
Overstap naar een UTA-functie is daarmee meer een loopbaanmogelijkheid op jongere leeftijd 
dan een bewuste overgang naar fysiek minder zwaar werk.

Loopbaan werkvoorbereiders
De werkvoorbereiders nemen een bijzondere positie in onder het UTA-personeel. Hun gemid-
delde leeftijd is lager dan die van het overige UTA-personeel. Van het UTA-personeel ouder dan 
55 jaar hebben de werkvoorbereiders het hoogste ziekteverzuim. Van de werkvoorbereiders uit 
2002 die in 2010 nog in een UTA-beroep werkzaam zijn is de helft nog steeds werkvoorbereider 
en een kwart heeft een leidinggevende functie. Deze overgangen treden al op relatief jonge 
leeftijd op. De hoge mobiliteit op jonge leeftijd heeft tot gevolg dat de relatief kleinere groep 
oudere werkvoorbereiders een groot gedeelte van hun werkzame leven te maken hebben gehad 
met de stress die bij dit beroep hoort.

Tabel 4.4 Leeftijdsbewust beleid en extra aandacht voor ouderen naar grootteklasse in 
 arbeidsjaren, 2008, in procenten

Bron: EIB

 ≤ 20 21-100 ≥ 101 Totaal

Leeftijdsbewust beleid 28 46 63 48
Extra aandacht ouderen 41 56 61 54
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4.5 Conclusie

De helft van de werknemers in de bouw denkt niet door te kunnen werken tot het 65ste levens-
jaar en daarnaast ontbreekt bij iets meer dan de helft de wil om door te werken tot het 65ste 
levensjaar. Werkgevers en werknemers geven beide aan dat bouwplaatspersoneel gemiddeld 
kan werken tot 59-62 jarige leeftijd. Voor UTA-personeel is dit de leeftijdscategorie tussen 63 en 
65 jaar. Het vermogen om in deeltijd door te kunnen werken wordt door werkgevers en werkne-
mers anders ingeschat. Werknemers denken vaker dat zij hier niet toe in staat zijn, terwijl werk-
gevers dit wel zien. Werknemers op de bouwplaats zijn dan ook vaak ontevreden over de arbeids-
omstandigheden. Bouwverlaters geven slechte arbeidsomstandigheden ook vaak als reden voor 
hun overstap. 
Binnen de CAO voor de Bouwnijverheid treden veranderingen van beroep op. In het bijzonder de 
overgang van bouwplaatsberoep naar UTA-beroep is daarbij interessant. Bijna 6% van het bouw-
plaatspersoneel uit 2002 dat in 2010 nog in de CAO werkt is overgestapt naar een UTA-beroep. Dit 
is voor tweederde van hen het beroep uitvoerder. Gezien de jonge leeftijd waarop deze overstap 
wordt gemaakt is hier eerder sprake van een bewust loopbaanbeleid.

Tabel 4.5 Verdeling van bouwplaatswerknemers uit 2002, actief in de bouw, in 2010

Bron: EIB

Beroep in 2002 waarvan UTA in 2010 (aantallen)

 Totaal Uitvoerder Overig UTA Totaal UTA

Timmerlieden 40.889 1.918 884 2.802
Metselaars 11.930 169 107 276
Minder geschoold 11.509 412 277 689
Machinisten/monteurs 6.196 156 194 350
Overig bouwplaats 8.485 274 151 425

Totaal 79.009 2.929 1.613 4.542

Beroep in 2002 waarvan UTA in 2010 (percentages)

 Totaal Uitvoerder Overig UTA Totaal UTA

Timmerlieden 100,0 4,7 2,2 6,9
Metselaars 100,0 1,4 0,9 2,3
Minder geschoold 100,0 3,6 2,4 6,0
Machinisten/monteurs 100,0 2,5 3,1 5,6
Overig bouwplaats 100,0 3,2 1,8 5,0

Totaal 100,0 3,7 2,0 5,7



38



39

5 Overzicht van maatregelen in de afgelopen 20 jaar

In dit hoofdstuk komen de maatregelen aan de orde die in de afgelopen 20 jaar door de verschil-
lende partijen in de bouw zijn genomen. De genomen maatregelen zijn veelal gericht op de 
arbeidsomstandigheden en competenties zoals te zien in het conceptuele model in hoofdstuk 1. 
Effect op de duurzame inzetbaarheid of vitaliteit van deze maatregelen is over het algemeen 
niet eenvoudig aan te tonen. 

Verbetering werkomstandigheden
Voor het verbeteren van de werkomstandigheden van werknemers binnen in de bouw bestaan 
een aantal initiatieven, bijvoorbeeld vanuit de Arbowet en regelgeving. Een van deze initiatieven 
is het PAGO, het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek dat gericht is op de gezond-
heid van de werknemers in een bedrijf. Binnen dit onderzoek wordt ook de werkvermogenindex 
uit hoofdstuk 3 gemeten. De Arbowet streeft daarnaast naar een arbeidshygiëne strategie. 
Werkgevers moeten via deze strategie zorgen dat maatregelen worden genomen om veilige en 
gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Hier valt bijvoorbeeld ook het beschikbaar stellen 
van persoonlijke beschermingsmiddelen onder. Ook vallen de aanvullende regelingen voor werk 
met gevaarlijke stoffen zoals de ARIE-regeling en het Besluit risico’s zware ongevallen hieronder. 
De Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE) is bedoeld om zware ongevallen met 
gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De afgelopen decennia is er 
aandacht gekomen voor de tilnorm. Hoewel de tilnorm niet wettelijk is vastgelegd, ligt er sinds 
2007 een arrest van de Hoge Raad. Hierin staat dat een werkgever een werknemer maximaal 
23kg handmatig mag laten tillen, mits het voorwerp hanteerbaar is en niet te hoog of te laag is 
opgesteld. Wanneer er sprake is van continu tillen is deze tilnorm zelfs nog lager, maximaal 
18kg. De tilnorm is in de Arbowet opgenomen als een onderwerp waarover werkgevers en werk-
nemers binnen een branche zelf afspraken moeten maken. Vanaf 1 januari 2012 is het onder de 
CAO BIKUDAK bijvoorbeeld verboden om dakmaterialen zwaarder dan 25kg handmatig te tillen. 
Duidelijke afspraken over deze norm kunnen er voor zorgen dat kosten door verzuim worden 
teruggedrongen en werknemers langer kunnen doorwerken. 

Maatregelen rond opleiding en cultuur
Om de duurzaamheid van werknemers in de bouw te verbeteren is aandacht voor opleiding van 
belang. Een goed voorbeeld hiervan is het loopbaantraject Bouw en Infra, een zelfstandig 
onderdeel van Fundeon dat zich richt op de ontwikkeling van werknemers. Hierin wordt de 
werknemer gestimuleerd na te denken over zijn of haar loopbaan en de werkgever aangespoord 
een loopbaanbeleid te vormen. Dit leidt niet alleen tot kwaliteitsverbetering, maar ook tot een 
vermindering van uitval. Het loopbaantraject is opgebouwd in vijf stappen. In een intakegesprek 
wordt vastgelegd wat de werknemer wil en kan. Tijdens verder onderzoek wordt uitgezocht of 
de ambities van de werknemer haalbaar zijn. Aan de hand van dit voortraject wordt in overleg 
met werknemer en werkgever een individueel opleidingsplan gemaakt. De volgende stap is de 
opleiding, waarin drie soorten scholing worden onderscheiden: de ambitiescholing, de preven-
tiescholing en de re-integratiescholing. Hierna is er de mogelijkheid voor nazorg door de traject-
adviseur. In het onderzoek van BS Health Consultancy (2009) dat de effecten van de pilot van 
het loopbaantraject heeft onderzocht, wordt een kosten-baten ratio van 1 staat tot 1,2 voor het 
loopbaantraject geraamd. Sinds de landelijke uitrol van het loopbaantraject zijn 8.340 werkne-
mers ingestroomd. Van degenen die  uitstromen heeft nagenoeg iedereen het traject succesvol 
doorlopen. 
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Ook vanuit andere organisaties is er meer aandacht voor modern personeelsbeleid. Bouwend 
Nederland heeft dit beleid gericht op het verhogen van de duurzaamheid van werknemers in de 
bouw door bijvoorbeeld leeftijdsfasebeleid en meer aandacht voor de loopbaan en competenties 
van werknemers. Naast de ontwikkeling van werknemers worden ook maatregelen genomen 
om meer oudere werknemers in de bouw vast te houden, bijvoorbeeld door de 55-plusregeling. 
Sinds 2005 heeft elke werknemer van 55 jaar of ouder, zowel bouwplaats als UTA, vanuit de CAO 
voor de Bouwnijverheid het recht om vier dagen per week te gaan werken. De werkgever moet 
hier toestemming voor geven, maar de invulling van dit recht wordt in overleg gedaan. De vier-
daagse werkweek kan worden gerealiseerd door inzet van verlofdagen, zodat het inkomen geba-
seerd blijft op een 40-urige (5-daagse) werkweek. Wanneer een werknemer niet voldoende 
betaalde verlofdagen kan inzetten is het mogelijk om deze te kopen of een aantal weken wel 
vijf dagen per week te werken of een combinatie hiervan. De regeling is vastgelegd in artikel 11a 
en 11b van de CAO voor de Bouwnijverheid. 

Gericht personeelsbeleid voor ouderen
Leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt gezien als een van de belangrijkste middelen om oudere 
werknemers langer aan het werk te houden. Toch zijn het voornamelijk de grote bedrijven in de 
b&u die expliciet beleid voeren, blijkt uit een eerdere studie van het EIB (Bouw in beeld, 2008). 
Dit wil echter niet zeggen dat binnen het MKB geen aandacht wordt besteed aan ouderen. Circa 
40% van deze bedrijven heeft ook daadwerkelijk maatregelen getroffen. De maatregelen die 
worden genomen om ouderen langer aan het werk te houden zijn onder andere: deeltijdwerken, 
minder zwaar werk, taakroulatie en extra scholing. Voornamelijk deeltijdwerk en minder zwaar 
werk worden vaak ingezet. Extra scholing wordt echter maar weinig gebruikt. Zowel werkne-
mers als werkgevers geven in het najaarsonderzoek van het EIB (2008) aan dat naast het gebruik 
maken van arbovriendelijke hulpmiddelen, ander werk, deeltijdwerk en/of aangepaste werktij-
den de meest voorkomende maatregelen zijn. Slechts 11 en 18,6% van de werkgevers respectie-
velijk de werknemers zeggen dat er binnen het bedrijf helemaal geen aandacht is voor leeftijds-
bewust arbobeleid. 

Maatregelen gericht op verbeterde leefstijl
Er wordt er vanuit de bouwbedrijven weinig gedaan aan het bevorderen van een gezonde leef-
stijl van de werknemers. Voorbeelden van een gezonde leefstijl zijn het eten van gezonde voe-
ding, voldoende bewegen en het tegengaan van overmatig drinken of roken. Bijna driekwart van 
de werknemers geeft aan dat ze bevorderen van een gezonde leefstijl geen taak vinden van het 
bedrijf. Ruim de helft van bedrijven is van mening geen taak voor het eigen bedrijf te zien. 
Bedrijven zien wel mogelijkheden om op deze gebieden bij te dragen door bijvoorbeeld te 
informeren, stimuleren of ondersteunen. Werknemers geven aan vooral interesse te hebben in 
stimulans om naar de fitnessschool te gaan en de beschikbaarheid van fitnessvoorzieningen 
door het bedrijf. Ondersteuning bij het stoppen met roken wordt vooral door UTA-personeel als 
optie gezien.

Conclusie
De bedrijfstak heeft de afgelopen 20 jaar veel maatregelen getroffen met het doel de arbeidsom-
standigheden in de bouw te verbeteren. Hiermee wordt beoogd de bedrijfstak aantrekkelijker te 
maken en zo de uitval van werknemers te voorkomen. Hierdoor zou ook een hogere arbeidspar-
ticipatie van ouderen mogelijk moeten zijn. Het is erg moeilijk gebleken de effecten van de 
maatregelen eenduidig aan te tonen.
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6 Kosten ziekteverzuim oudere werknemers

Dat er extra kosten gemoeid zijn met het in dienst hebben van werknemers van 55 jaar en ouder 
blijkt al uit het feit dat hun ziekteverzuim aanzienlijk hoger is dan van jongere werknemers. Een 
werkgever moet in geval van ziekte het loon gedurende maximaal twee jaar doorbetalen. Van de 
hiermee gemoeide kosten is voor de bedrijfstak en onderdelen daarvan een raming te maken op 
basis van de loonkosten per arbeidsjaar. Andere kostenposten die uit het ziekteverzuim voort-
vloeien zijn: 
• kosten re-integratie langdurig zieken;
•  kosten bij blijvende arbeidsongeschikheid;
•  verlies arbeidsproductiviteit (zoals blijkt uit slechter werkvermogen).

Van deze posten wordt in dit rapport geen raming gemaakt. In paragraaf 6.1 wordt een bereke-
ning gemaakt van de kosten van het ziekteverzuim. De veronderstelde ontwikkeling van het 
werknemersbestand naar leeftijd wordt in paragraaf 6.2 toegelicht. In paragraaf 6.3 wordt bere-
kend wat de kosten van het verzuim in 2020 en 2025 zijn, rekening houdend met de toegeno-
men arbeidsparticipatie van ouderen. 

6.1 Kosten ziekteverzuim in 2010

Uitgaande van de ziekteverzuimpercentages voor de werknemers in de onderscheiden leeftijds-
groepen kan op grond van het gemiddeld aantal werknemers een raming worden gegeven van 
het aantal arbeidsjaren dat verloren gaat als gevolg van ziekte. Uitgaande van gemiddelde loon-
kosten per arbeidsjaar kan hieruit een raming worden gemaakt van de kosten van het ziektever-
zuim per leeftijdsklasse. De vergelijking tussen het aandeel van de werknemers van 55 jaar en 
ouder in het bestand en hun aandeel in de doorbetaalde loonkosten bij ziekte is een maat voor 
de relatieve kosten van de oudere werknemers. In tabel 6.1 is deze berekening gemaakt op basis 
van gegevens die in de voorgaande hoofdstukken zijn weergegeven voor het bouwplaatsperso-
neel, in tabel 6.2 voor het UTA-personeel. Hierbij gelden de volgende aannamen:
• In 2010 zijn 100. mensjaren bouwplaatspersoneel verloond en 50.000 mensjaren UTA-
 personeel.
•  In 2010 bedragen de loonkosten voor het bouwplaatspersoneel jonger dan 35 jaar € 50.000 en 
 vanaf 35 jaar € 60.000; voor het UTA-personeel is dit € 55.000 respectievelijk € 72.000.

Op basis van deze veronderstellingen bedragen de loonkosten van alle werknemers in de CAO 
voor de Bouwnijverheid in 2010 ongeveer €  9 miljard. Dit bedrag is in overeenstemming met de 
uitkomsten van door het EIB uitgevoerde studies naar de kostenstructuur van de bedrijven die 
deze CAO toepassen.

Bij bouwplaatspersoneel maken de werknemers van 55 jaar en ouder 18% van het bestand uit, 
terwijl 30,4% van de doorbetaalde loonkosten bij ziekte voor rekening van deze groep komt. Het 
aandeel in de doorbetaalde loonkosten is 1,67 zo groot als het aandeel in het bestand.

Bij het UTA-personeel is het aandeel van de werknemers van 55 jaar en ouder in het aantal 
mensjaren 17,4% en van de doorbetaalde loonkosten 23,9%. Het aandeel in de loonkosten is bij 
het UTA-personeel 1,33 zo groot als het aandeel in het bestand.
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6.2 Arbeidsparticipatie van ouderen na 2010

De arbeidsparticipatie van ouderen zal de komende jaren stijgen. In de periode tot 2020 zullen 
de aanpassingen op bestaande pensioenregelingen het onaantrekkelijker maken van vroegpen-
sioen gebruik te maken. In het recent gesloten pensioenakkoord worden veel verdergaande 
aanpassingen van de pensioenregeling doorgevoerd. Daarbij wordt de pensioenleeftijd in 2020 
tot 66 jaar verhoogd en in 2025 tot 67 jaar. Als gevolg hiervan zal de arbeidsparticipatie van 
ouderen na 2020 verder stijgen. Hierbij is het nog onduidelijk welke uitzondering voor zware 
beroepen wordt gemaakt en in hoeverre bouwberoepen onder deze uitzondering vallen. Het is 
overigens op dit moment nog verre van zeker dat de afspraken in het akkoord ook allemaal 
worden doorgevoerd. Gezien deze onzekerheid moeten de ontwikkelingen die in deze paragraaf 
voor de periode na 2010 worden geschetst, worden gezien als illustratie van de mogelijke ont-
wikkelingen en problemen die de bedrijfstak zal ondervinden als het akkoord onverkort op de 
bouw wordt toegepast. 

Tabel 6.1 Kosten van loondoorbetaling bij ziekte naar leeftijd, bouwplaatspersneel, 2010

Bron: EIB

 Doorbetaalde loonkosten bij ziekte

 Mensjaren % Miljoen euro Procenten
 
 < 35 37,6 77 19,9
35 - 44 20,7 81 21,1
45 - 54 23,7 111 28,7
55 - 59 12,8 88 22,9
60 - 65 5,2 29 7,5

Totaal 100,0 387 100,0

Tabel 6.2 Kosten van loondoorbetaling bij ziekte naar leeftijdscategorie, UTA-personeel,
 2010

Bron: EIB

 Doorbetaalde loonkosten bij ziekte

 Mensjaren % Miljoen euro Procenten
 
 < 35 27,4 17 15,7
35 - 44 30,0 33 30,5
45 - 54 25,2 33 29,8
55 - 59 10,5 15 13,7
60 - 65 6,9 11 10,2

Totaal  100,0 109 100,0
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De ontwikkeling van de verdeling van de bouwplaatswerknemers in de periode 2000 tot 2010 is  
in figuur 6.1 aangevuld met de aanname voor de verdeling in 2020 en die in 2025. In figuur 6.2 
zijn de vergelijkbare gegevens voor het UTA-personeel opgenomen.

Figuur 6.2 Leeftijdsverdeling UTA-personeel, 2000-2010, 2020 en 2025, in procenten

Bron: EIB
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6.3 Kosten van verzuim na 2010

In de berekeningen in het vervolg van dit hoofdstuk wordt verondersteld dat bij ongewijzigd 
beleid het verzuimpercentage in alle categorieën gelijk blijft aan dat in 2010, met uitzondering 
van dat van het bouwplaatspersoneel van 60 jaar en ouder. Op dit moment gaan veel werkne-
mers met een hoog verzuimrisico met prepensioen rond hun 61ste. Uit de beschrijving van het 
verzuim per leeftijdscategorie  in paragraaf 3.2 blijkt dan ook dat het verzuim van het bouw-
plaatspersoneel van 60-65 jaar lager is dan dat van de leeftijdsgroep 55-59 jaar. Zoals in para-
graaf 3.5 is beschreven is het werkvermogen van het oudere bouwplaatspersoneel slecht en 
geldt dat hoe slechter het werkvermogen is hoe groter de kans is op toekomstig verzuim. Als 
pre- of vroegpensioen niet langer mogelijk is zullen meer werknemers met een hoog verzuim-
risico doorwerken, zeker als ook hun pensioenleeftijd op 66/67 jaar wordt gesteld. Hierdoor zal 
het verzuim van het bouwplaatspersoneel van 60 jaar en ouder stijgen naar het niveau van de 
groep 55-59 jaar. Er wordt daarom verondersteld dat het verzuimpercentage van de groep van 
60 jaar en ouder in 2020 is gegroeid naar 10,5% en in 2025 naar 11,5%, gelijk aan dat van de 
55-59-jarigen.
De berekeningen voor 2020 en 2025 gebeuren in vaste prijzen van 2010; dat wil zeggen dat de 
zelfde loonkosten per mensjaar gelden als in 2010. Omdat de resultaten voor 2020 en 2025 rela-
tief ten opzichte van 2010 worden vergeleken, wordt afgezien van groei of krimp van het aantal 
mensjaren. De leeftijdsopbouw voor de verschillende jaren is conform die uit de figuren 6.1 en 6.2

Raming voor 2020
In de periode tot 2020 zal het aandeel werknemers ouder dan 60 jaar stijgen. Bij de bouwplaats-
werknemers van 5,2 naar 8,5%. Bij het UTA-personeel van 6,9 tot 8,5%. Als gevolg van de vergro-
te arbeidsparticipatie van de oudere werknemers  neemt het aandeel van de jongere leeftijds-
groepen af. Voor het bouwplaatspersoneel wordt verondersteld dat de toenemende arbeidspar-
ticipatie van werknemers van 60 jaar en ouder leidt tot een toename van het verzuimpercentage 
in deze leeftijdsgroep van 9,3 naar 10,5 %. In tegenstelling tot de huidige situatie waarin alleen 
gezonde werknemers op de bouwplaats doorwerken na hun 60ste zullen dan ook werknemers 
met een groot verzuimrisico door moeten werken.

Bij een toename ten opzichte van 2010 van het aandeel werknemers op de bouwplaats van 
55 jaar en ouder in het bestand van 18 tot 21% neemt hun aandeel in de doorbetaalde loon-
kosten toe van 30,4 tot 34,8%.

Tabel 6.3 Kosten van de loondoorbetaling bij ziekte naar leeftijd, bouwplaatspersoneel, 
 2020

Bron: EIB

 Doorbetaalde loonkosten bij ziekte

 Mensjaren % Miljoen euro Procenten
 
 < 35 35 72 17,8
35 - 44 20 79 19,5
45 - 54 24 112 27,9
55 - 59 12,5 86 21,5
60 - 65 8,5 54 13,3

Totaal  100,0 402 100,0
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Bij het UTA-personeel stijgt het aandeel van 55 jaar en ouder in het bestand van 17,4 tot 19% en 
in de doorbetaalde loonkosten van 23,9 tot 25,9%.

Raming voor 2025
In deze periode zal de arbeidsparticipatie van 55-plus verder toenemen onder invloed van 
nieuwe pensioenafspraken. Bij het bouwplaatspersoneel stijgt het aandeel 60-plus naar 10,5%, 
bij het UTA-personeel tot 9,5%. Bij het UTA-personeel stijgt bovendien het aandeel van 55 jaar 
tot 60 jaar naar 11,5%.
Voor het bouwplaatspersoneel wordt verondersteld dat de toenemende arbeidsparticipatie van 
werknemers van 60 jaar en ouder leidt tot een toename van het verzuimpercentage in deze 
leeftijdsgroep tot 11,5 %. 

Bij een toename van het aandeel werknemers op de bouwplaats van 55 jaar en ouder in het 
bestand tot 23% neemt hun aandeel in de doorbetaalde loonkosten toe tot 38,3%.

Tabel 6.4 Kosten van loondoorbetaling bij ziekte naar leeftijd, UTA-personeel, 2020

Bron: EIB

 Doorbetaalde loonkosten bij ziekte

 Mensjaren % Miljoen euro Procenten
 
 < 35 26,0 16 14,7
35 - 44 30,5 34 30,7
45 - 54 24,5 32 28,7
55 - 59 10,5 15 13,6
 ≥ 60 8,5 14 12,3

Totaal  100,0 110 100,0

Tabel 6.5 Kosten van loondoorbetaling bij ziekte naar leeftijd, bouwplaatspersoneel, 
 2025

Bron: EIB

 Doorbetaalde loonkosten bij ziekte

 Mensjaren % Miljoen euro Procenten
 
 < 35 34,0 70 16,8
35 - 44 20,0 79 19,0
45 - 54 23,0 107 25,9
55 - 59 12,5 86 20,8
 ≥ 60 10,5 72 17,5

Totaal  100,0 414 100,0
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Bij het UTA-personeel stijgt het aandeel van 55 jaar en ouder in het bestand tot 21% en in de 
doorbetaalde loonkosten tot 28,3% (tabel 6.6).

6.4 Conclusie

De arbeidsparticipatie van bouwplaatswerknemers van 55 jaar en ouder gaat gepaard met een 
aandeel van deze categorie in de doorbetaling van loonkosten bij ziekte van 30%, dat is 1,67 keer 
zo hoog als hun aandeel in het arbeidsbestand. Wanneer onder invloed van aanpassingen in de 
pensioenregeling de arbeidsparticipatie van ouder bouwplaatspersoneel  toeneemt tot zo’n 23% 
stijgt het aandeel in de doorbetaalde loonkosten tot ruim 38%. Waar werkgevers nu in staat zijn 
de extra kosten voor de oudere werknemers op te brengen, zal dat steeds moeilijker worden. 
Ook zullen steeds meer ouderen doorwerken die dat eigenlijk niet kunnen of willen. Werkgevers 
komen dan in de verleiding om oudere werknemers te vervangen door goedkopere arbeids-
krachten. Voor de werknemer betekent dit het risico dat hij zijn pensioenaanvulling verspeelt 
als hij in een andere bedrijfstak gaat werken. 

De kosten voor het doorbetalen bij ziekte van bouwplaatspersoneel tussen 60 en 65 jaar loopt op 
van € 29 miljoen in 2010 tot € 72 miljoen in 2025. De kosten worden over een periode van 15 jaar 
dus meer dan verdubbeld. Voor UTA-personeel stijgen deze kosten minder hard voor dezelfde 
leeftijdsgroep, namelijk van € 11 miljoen in 2010 naar € 15 miljoen in 2025.

In hoofdstuk 7 wordt een opsomming gegeven van maatregelen die genomen kunnen worden 
om de in dit hoofdstuk geschetste problematiek aan te pakken. Gezien de omvang van de 
problemen mag van de bedrijfstak verwacht worden dat deze met aanvullende voorstellen 
komt.

Tabel 6.6 Kosten van loondoorbetaling bij ziekte naar leeftijd, UTA-personeel, 2025

Bron: EIB

 Doorbetaalde loonkosten bij ziekte

 Mensjaren % Miljoen euro Procenten
 
 < 35 25,0 16 14,0
35 - 44 30,0 33 29,8
45 - 54 24,0 31 27,8
55 - 59 12,0 16 15,4
 ≥ 60 9,0 15 12,9

Totaal  100,0 112 100,0
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7 Aanbevelingen voor beleid

Uit het onderzoek komt naar voren dat de vitaliteit van werknemers in de bouw te wensen over 
laat. Zowel de mentale als fysieke werklast als de ongezonde leefstijl en de toename van arbeids-
participatie van ouderen dragen hier aan bij. Verschillende maatregelen zijn al genomen om de 
duurzame inzetbaarheid van werknemers in de bouw te verhogen, maar toch blijft slijtage 
optreden en is het ziekteverzuim onder oudere werknemers hoog. In hoofdstuk 6 is duidelijk 
gemaakt, dat de bedrijfstak grote problemen krijgt als bouwplaatswerknemers van 60 jaar en 
ouder veel meer dan nu doorwerken. Aanpassingen op de pensioen- en AOW- regelingen nopen 
de ouderen tot deze grotere arbeidsparticipatie. Is het mogelijk maatregelen te treffen die de te 
verwachten problemen minder groot maken? In paragraaf 7.2 worden de maatregelen beschre-
ven die door op deze factoren in te grijpen het probleem minder groot kan maken.

7.1 Probleemverminderende maatregelen

• Een belangrijke oorzaak voor de verwachte stijging van de arbeidsparticipatie van ouderen  
 ligt in de aanpassingen op de pensioenregelingen. Omdat het werk op de bouwplaats zwaar 
  is, wordt bepleit dat voor het bouwplaatspersoneel de aanpassingen minder ver moeten gaan. 
 Tot op heden is niet duidelijk of en zo ja op welke wijze hieraan gehoor wordt gegeven.
•  Een andere oorzaak voor de problemen wordt gevormd door het hoge ziekteverzuim van  
 werknemers van 55 jaar en ouder. Er zal bezien moeten worden of hieraan meer gedaan kan 
 worden dan nu al het geval is.
• In de eerste plaats kan door functieverandering en/of aangepast werk de fysieke belasting 
 van ouderen worden verminderd. Als hiervoor in de bedrijfstak zelf onvoldoende mogelijk- 
 heden zijn moet gekeken worden of er in andere bedrijfstakken mogelijkheden zijn. Belang-
 rijk is dan dat er geen financiële belemmeringen worden opgeworpen in de zin van het ver-
 vallen van het recht op (aanvullingen op) pensioen bij het verlaten van de bedrijfstak. 
 Bedrijfstakken waaraan gedacht kan worden zijn de woningcorporaties, overheden.
• Het hoge verzuim van de oudere bouwplaatswerknemer wordt veroorzaakt door gedurende 
 zijn werkzame leven opgedane slijtage. Deze slijtage is een gevolg van de zware arbeidsom-
 standigheden. Maatregelen om deze te verbeteren kunnen op termijn leiden tot lager verzuim,
 ook van ouderen. Nu is er in het verleden al het nodige gedaan (zie hoofdstuk 5). Blijkbaar 
 zijn rigoureuzere maatregelen nodig. Gedacht kan worden aan verdere mechanisatie en pre-
 fabricage. 
•  Door de bouwplaatswerknemers wordt traditioneel veel bijgeklust, wat leidt tot extra slijtage. 
 Ook draagt het inleveren van vrije tijd niet bij aan een gezonde balans tussen werk en rust. 
 Regulering van dit bijklussen -met als doel ervoor zorg te dragen dat op de klus de arbeids-
 omstandigheden niet slechter zijn dan op het reguliere werk- draagt bij aan vermindering 
 van de slijtage. 
•  Verbetering van de leefstijl van bouwplaatswerknemers leidt tot een lager ziekteverzuim. Het 
 gebruik van alcohol en sigaretten in de bouw is hoger dan in andere bedrijfstakken. Omdat 
 hierbij al gauw de persoonlijke levenssfeer in het geding is, zal een beleid op terugdringen de 
 nodige weerstand ondervinden.
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In tabel 7.1 wordt aan de hand van de verschillende problemen die in dit rapport aan de orde 
zijn geweest, aangegeven wat de gevolgen zijn, welke risicogroep hiermee wordt geconfronteerd 
en aan welke oplossing wordt gedacht.

Tabel 7.1 Overzicht oorzaak en gevolg ziekteverzuim naar riscogroep en wijze waarop 
 dit kan worden opgelost

Bron: EIB

Probleem Gevolg Risicogroep Oplossingsrichtingen

Hoge fysieke Hoog ziekte- Bouwplaatspersoneel, Mechanisatie en 
belasting verzuim onder met name metselaars prefabricage
 ouder personeel  
   Overstapmogelijk-
   heden naar minder 
   zwaar werk
   
   Regulering bijklussen

Hoge mentale Hoog ziekte- UTA, met name Actief HRM-beleid 
belasting verzuim onder werkvoorbereiders
  ouder personeel en uitvoerders

Ongezonde leefstijl Hoog ziekte- Bouwplaatspersoneel, Bewustzijn creëren,
 verzuim met name  beleid zal weerstand
   minder geschoolden ondervinden

Bijklussen Extra slijtage Bouwplaatspersoneel Afspraken over 
   bijklussen

Hogere participatie  Hoge kosten  Bouwplaatspersoneel Uitzondering uittrede- 
ouderen ziekteverzuim  leeftijd voor zware 
   beroepen
   
   Overstappen naar 
   andere bedrijfstakken 
   faciliteren door 
   aanpassing pensioen-
   regeling



49

Literatuur

Arbouw, Erasmus MC, Amsterdam MC - Determinants of work ability and its predictive value for 
disability, 2008

Erasmus MC, The effect of work on health and work ability, Rotterdam, 2008

Erasmus MC, Arbouw - Impact of work, lifestyle, and work ability on sickness absence among 
Dutch construction workers, 2009

BS Health consultancy, Evaluatie loopbaantraject Bouw en Infra, Vinkeveen, 2009

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), Bouw in beeld, Amsterdam, 2008

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), Het ziekteverzuim in de bouw in (jaartal),  Amsterdam, 
vanaf 1990

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), Najaarsmeting werknemers en werkgevers, 
Amsterdam, 2008

University of Wisconsin-Madison, Predicting long-term absenteeism from work in construction 
industry: A longitudinal study, Madison (UK), 2010

Finnish institute of occupational health, The work ability index (WAI), Helsinki (Finland), 2005

Expertisecentrum Leeftijd, Duurzame participatie in de CAO, Rijswijk ZH, 2009

TNO, SZW en CBS, Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2009, 2010

Erasmus MC , Wetenschappelijke onderbouwing Work Ability Index, Rotterdam, 2008



50



51

EIB-publicaties

2007

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 2007

Beperking hypotheekrenteaftrek - gevolgen voor de bouwproductie en woningmarkt

Opdrachtgevers aan het woord - meting 2006

Infrastructuurmonitor - MIT 2007

De restauratieproductie tot 2011

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces

Bouwbedrijven 2007 - ontwikkelingen-vooruitzichten

Sectorprofiel stukadoors-, afbouw- en terrazzo-/vloerenbedrijf 2005-2012

Het ziekteverzuim in de bouwnijverheid in 2006

De sector civiele betonbouw - marktontwikkelingen, opdrachtgeverschap en werkgelegenheid

Bouwconcerns in beeld 2006/2007

Opdrachtgevers aan het woord - meting 2007

Bedrijfseconomische kencijfers van gww-bedrijven in 2006

Bedrijfseconomische kencijfers van b&u-bedrijven in 2006

Het arbeidsbestand in de bouw in 2006

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2006 (ARBOUW)

Transparantie in de bouwpraktijk

De bouwbedrijven in 2006

2008

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2008

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces - meting 2007

Kostendruk van wet- en regelgeving in het gespecialiseerde aannemingsbedrijf

Infrastructuurmonitor - MIRT 2008

Bouw in beeld 2007

Openbaarvervoerinfrastructuur in een geliberaliseerde markt

Algemene kosten in het bouwbedrijf



52

Het ziekteverzuim in de bouw in 2007

Kwaliteit van de dienstverlening en het bestuurlijk proces van lagere overheden

De markt voor restauratie en onderhoud van monumenten tot 2013

Uitdagingen en beleidsopties bij nieuwbouw van woningen - regionale ontwikkelingen en beleid 
na 2009

De Vastgoedlezing 2008 - crisis op de Nederlandse woning- en vastgoedmarkt? (ASRE)

Bedrijfseconomische kencijfers van b&u-bedrijven in 2007

Bedrijfseconomische kencijfers van gww-bedrijven in 2007

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2007 (ARBOUW)

Bouwconcerns in beeld 2007/2008

2009

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2009

Opdrachtgevers aan het woord - meting 2008

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces - meting 2008

Middenkaderopleidingen in de bouw

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006-2007

Bouw in beeld 2008

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2009-2014

De zelfstandige zonder personeel in de bestratingsbranche

Het ziekteverzuim in de bouw in 2008

Verkenning effecten stimuleringsmaatregelen rond de woningbouw (www.eib.nl)

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2008 (ARBOUW)

Hervorming van de woningmarkt

Reïntegratie van langdurig zieke werknemers in de bouw

Bouwconcerns in beeld 2008-2009 

2010

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2010

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006-2008

Bedrijfseconomische kencijfers b&u-bedrijven 2008

Bedrijfseconomische kencijfers gww-bedrijven 2008



53

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2010-2015

Zzp’ers in de bouw

De arbeidsmarkt in de bitumineuze en kunststofdakbedekkingsbranche

Kantorenleegstand - probleemanalyse en oplossingsrichtingen (www.eib.nl)

Ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2009 (ARBOUW)

Ziekteverzuim in de bouw 2009

Beleidsvarianten beperking hypotheekrenteaftrek en liberalisatie huursector (www.eib.nl)

Nacht- en weekendwerk in het wegonderhoud

Bouw in beeld 2009

De bouwarbeidsmarkt 2010-2015

Bedrijfseconomische kencijfers gespecialiseerde bedrijven 2007-2008

Strategie en crisis

Vrouwen in technische functies

Marktstudie AFNL 2011-2012

Infrastuctuurmonitor - MIRT 2011

Kantorenleegstand - analyse van de marktwerking (www.eib.nl)

2011

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2007-2009

Openbare aanbestedingen in de gww

Bedrijfseconomische kencijfers gww-bedrijven 2009

Bedrijfseconomische kencijfers b&u-bedrijven 2009

Succesvol binnenstedelijk bouwen

De winst van innoveren (www.eib.nl)

Algemene BouwplaatsKosten (ABK) van B&U-projecten 2010 (RRBOUW)

Productiviteit en strategie (www.eib.nl)

Bouwconcerns in beeld 2009-2010

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2011-2016
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Restauratie en onderhoud van monumenten - marktverkenning tot 2015

Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers (www.eib.nl)

Actuele situatie in de bouw - overzicht ten behoeve van de nieuwe woonvisie (www.eib.nl)

Dynamiek op de woningmarkt

De civiele betonbouw tot 2016 - ontwikkelingen op de markt en in de rolverdeling in het 
bouwproces (www.eib.nl)

Monumenten en corporaties - monumentenbezit en -beleid van corporaties (www.eib.nl)

Ziekteverzuim in de bouw 2010 (www.eib.nl)

Maatschappelijke woonagenda - van programmeren naar stimuleren 

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2010 (ARBOUW)

Kantorenmonitor - analyse van vraag en aanbod (www.eib.nl)

MKBA Herstructurering Eemsdelta

Bedrijfseconomische kencijfers - b&u- en gww-bedrijven 2010 (www.eib.nl)

Kosten en baten van de bouw bbl-opleiding (www.eib.nl)

Overheid en markt; nieuw evenwicht in aanbesteden (www.eib.nl)

Dienstverlening van medeoverheden - quick scan onder architectenbureaus
(www.eib.nl)

Infrastructuurmonitor - MIRT 2012 (www.eib.nl)

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2008-2010 (www.eib.nl)
 
Kostenmodel omgevingsrecht (www.eib.nl)

Bouwen voor kwaliteit (www.eib.nl)

2012

Evaluatie stimuleringspakket woningbouw (www.eib.nl)

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012

Situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Arbeid en scholing in de restauratiesector

Trends en ontwikkelingen in de wegenbouw tot 2017 (www.eib.nl)

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017

Bouwconcerns in beeld 2010-2011
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