Kiezen voor de toekomst

DE BOUW
IN 2020

Eindrapport
Eindverslag van de toekomstverkenning voor de bouwsector in 2020

Voorwoord

Het jaar 2020 lijkt nog ver weg, maar is dat niet. Voor deze
toekomstverkenning hebben veel betrokkenen hun dromen voor de
bouwsector in 2020 geformuleerd. Om hun dromen straks te kunnen
verwezenlijken, moeten we nu aan de slag. Dat begint met keuzes maken.
De keuzes voor de koers die een bedrijf gaat volgen. Maar waar baseer je
die keuzes op?
De huidige economische turbulentie maakt dat de toekomst onzekerder
is dan ooit. Hoe de bouw er in 2020 ook uitziet, er zijn volop kansen voor
ondernemers. Met deze toekomstverkenning wil Bouwend Nederland haar
leden een aantal ankerpunten bieden voor de toekomst. Ankerpunten die
een bouwonderneming of een groep van bouwondernemingen helpen om
de koers voor de komende jaren te bepalen.
Dit rapport is geen kant-en-klaar eindproduct. Het is ook geen
marktverkenning. Wat dan wel? Het is een strategische verkenning voor
de sector als geheel, uitmondend in een aantal ambities voor 2020. Dit
rapport begint met een vrij uitgebreide verantwoording van het proces dat
we daartoe hebben doorlopen. Voor wie daarin minder geïnteresseerd is,
maar wel wil weten wat de uitkomsten zijn, is een verkorte versie van dit
rapport gemaakt.
De route die we voor dit rapport gevolgd hebben, kan heel makkelijk
worden herhaald per deelsector of zelfs per individueel bedrijf. Dit
strategietraject krijgt dan ook een vervolg in de secties van
Bouwend Nederland. Deze zullen aan de slag gaan om de ambities voor
hun deelsector te bepalen. De komende jaren zal in
de secties vervolgens veel aandacht worden besteed aan de manieren
waarop deze ambities kunnen worden gerealiseerd.
Tenslotte bieden we leden de mogelijkheid om als individueel bedrijf of in
kleine groepen een kort strategietraject te doorlopen. Het maakt daarbij
niet uit of een bedrijf tot de voorhoede behoort of zich nog niet bezighoudt
met de verre toekomst: deze aanpak is in elke situatie bruikbaar. Ik zou
iedereen dan ook willen oproepen gebruik te maken van deze tools.
Mr. J.L. (Jan) van Tuinen
Algemeen directeur

April 2012
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Toen Bouwend Nederland een toekomstverkenning richting 20151 opstelde,
hadden we er geen idee van dat we een aantal jaren later in een financiële
en economische crisis terecht zouden komen. In deze omstandigheden van
grote economische onzekerheid kunnen we als bouwsector2 trots zijn op
de getoonde weerbaarheid. Deze weerbaarheid moeten we vasthouden.
Bovendien moeten we stevig verder werken aan de vernieuwing van onze
sector. Toch wil dat niet zeggen dat de situatie in de bouwsector weer
zo wordt als voor 2008. We zullen vanuit een veranderde situatie nieuwe
uitdagingen moeten aandurven.
De missie van Bouwend Nederland luidt: Bouwend Nederland verenigt,
verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Bouwend Nederland
staat voor een vitale bouwsector, die bouwt aan een duurzame vernieuwing
van de leefomgeving. Daaruit vloeit ook voort dat we onze leden op allerlei
manieren ondersteunen om de crisis zo goed mogelijk door te komen.
Bouwend Nederland heeft een traditie van vooruitkijken. Het rapport
“Ondernemen is positie kiezen. De bouw in het perspectief van 2015”
dateert van 2006. Reden genoeg om opnieuw een studie naar de lange
termijnontwikkelingen uit te voeren. Dit rapport heeft als doel inzicht te
geven in de toekomst op basis van een uitgebreid onderzoek naar trends
en ontwikkelingen. Daarnaast hebben we leden en een groep zogeheten
vrije denkers gevraagd naar hun ambities voor 2020.
Een visie vormen begint met het creëren van een perspectief op de
toekomst (hier 2020). Vervolgens bepalen we wat de sector en bedrijven
kunnen en willen doen om de gewenste toekomstige situatie te bereiken.
Totstandkoming van dit rapport
De basis voor het rapport is een breed bronnenonderzoek3 om trends
en ontwikkelingen in onze omgeving te identificeren (hoofdstuk 1). Deze
trends en ontwikkelingen spelen zich autonoom af en laten zich niet of
beperkt beïnvloeden door bouwondernemingen of andere stakeholders
zoals de overheid. Trends zoals individualisering, vergrijzing of
technologische ontwikkelingen. Trends die we als sector niet kunnen
beïnvloeden, maar waarmee we wel effectief moeten omgaan.
Op basis van deze autonome trends zijn scenario’s gevormd over de
bouwsector in 2020 (ook hoofdstuk 1). Deze scenario’s schetsen hoe de
omgeving van de bouw er in 2020 uit kan zien.
Tweede element in deze studie vormt de ambitie voor 2020 vanuit de sector
zelf: wat willen bouwondernemers bereiken (hoofdstuk 2)? Om te bezien
of deze ambitie ook haalbaar is in de ogen van stakeholders die veel te
maken hebben met de sector, hebben we deze vrije denkers gevraagd om
reflectie op de ambitie vanuit de sector (ook hoofdstuk 2).
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1

Ondernemen is positie kiezen; De bouw in het perspectief van 2015. Bouwend Nederland, 2006.

2

Waar in dit rapport wordt gesproken over “bouwsector” of “bouw”, bedoelen we bouw en infra.

3

In dit bronnenonderzoek werden circa 90 bronnen geraadpleegd. Voor een overzicht van deze bronnen, zie bijlage.
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In hoofdstuk 3 confronteren we de scenario’s met de ambitie vanuit de
sector en de ideeën van de vrije denkers. Hieruit blijkt dat de ambitie
haalbaar is in verschillende scenario’s, maar dat er nog veel moet
gebeuren willen de bouwbedrijven hun ambities ook realiseren in 2020.
Figuur 0.1 Overzicht rapport
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In hoofdstuk 4 en 5 wordt de ambitie meer concreet gemaakt. In hoofdstuk
4 worden zes belangrijke thema’s voor de sector in 2020 uitgewerkt4. In
hoofdstuk 5 wordt de vertaalslag gemaakt van de visie op de bouw in 2020
naar de strategie van individuele bedrijven.
Daarmee is de visie op de bouw in 2020 niet af. Er zal in de secties van
Bouwend Nederland verder worden gewerkt aan de vertaling van de trends
en ontwikkelingen naar de impact op de verschillende deelmarkten. Hier
wordt gewerkt op het niveau van kansrijke Product-Markt Combinaties
(PMC’s). Tevens heeft Bouwend Nederland een kort strategietraject
ontwikkeld dat haar individuele leden helpt om zich strategisch te
heroriënteren op basis van de kernelementen uit dit rapport.
Naast deze strategische verkenning laat Bouwend Nederland ook
marktverkenningen uitvoeren, zoals de “EIB sector studie Trends en
ontwikkelingen in de wegenbouw tot 2017”.
Vergelijkbare studies zijn of worden (al dan niet in opdracht van Bouwend
Nederland) ook uitgevoerd voor onder meer de civiele betonbouw,
waterbouw en de kantorenmarkt. En uiteraard zijn er de productie-en
arbeidsmarktcijfers die Bouwend Nederland regelmatig publiceert.
Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met bureau
Strategy Works uit Rotterdam.
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Voor de concretisering van de visie op de thema’s heeft een groep leden uit de verschillende gremia van Bouwend
Nederland middels een aantal bijeenkomsten medewerking verleend. Tevens zijn de thema’s besproken tijdens de
Heisessie van het bestuur en het algemeen bestuur op 12 oktober 2011.
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Gehanteerde methodologie
1. De scenariomethodologie
De scenariomethodologie is in de jaren ’70 door Shell ontwikkeld om
toekomstbeelden te krijgen op basis van ‘drijvende’ krachten.
De methodologie is bedoeld om verwachte toekomstbeelden,
hier scenario’s genoemd, te maken.
Deze analyse bestaat uit een aantal stappen:
-

Een brede studie naar trends en ontwikkelingen door middel van
uitgebreid bronnenonderzoek. Zie de bijlage.
Selecteren van enkele trends op basis van impact
en onvoorspelbaarheid.
Uitwerken van de scenario’s.

2. De vision map
De vision map is een veel gebruikt instrument in visievormingstrajecten.
De vision map is bedoeld om de ambitie (hier van leden en vrije denkers)
op te halen en zodoende een visie op de bouw in 2020 vanuit de sector en
een aantal verwante stakeholders op te stellen.
De methodologie wordt in een aantal stappen uitgevoerd:
-

Ambitie individuele bedrijven bevragen, iedere deelnemer heeft
een vision map ingevuld.
Ambitie op sectieniveau consolideren, zowel de overeenkomsten
als verschillen vastleggen.
Ambitie op bouw- en infraniveau vastleggen, ook hier blijven
verschillen bewaard.
Ambitie voor de hele sector vastleggen (zonder de verschillen
te laten verdwijnen).
De ambitie van leden spiegelen aan de ambitie van vrije denkers.

3. De confrontatieanalyse
Met de confrontatieanalyse wordt vastgesteld hoe haalbaar de ambities
van de bouwsector in verschillende scenario’s zijn. Door de ambities in het
scenarioraamwerk te plaatsen, wordt duidelijk voor welke scenario’s de
ambitie haalbaar is en voor welke scenario’s een plan B bedacht
dient te worden.
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Basis voor elk visievormingstraject vormt een analyse van de trends die
op de sector afkomen (hier in de richting van 2020). De trendanalyse is de
eerste stap van de scenariomethodologie.

Trends zijn lange termijnontwikkelingen, die al spelen en/of verwacht
worden. Een trend benoemt een waargenomen of verwacht patroon
van een ontwikkeling. Vaak zijn deze trends goed te onderbouwen en
te beschrijven op basis van kwantitatieve gegevens. Zo is de vergrijzing
van de Nederlandse bevolking precies weer te geven aan de hand
van exacte demografische gegevens (CBS). Voor andere trends ligt
dit moeilijker. Individualisering in onze samenleving, bijvoorbeeld, is
lastig te kwantificeren, al kan de toename van het aantal een-persoons
huishoudens worden gezien als een exponent van deze trend. Ondanks
beperkte kwantificering is de trend van individualisering onomstreden
en goed kwalitatief gedocumenteerd.

Medewerkers van Bouwend Nederland hebben een uitgebreid
bronnenonderzoek uitgevoerd om tot een brede en volledige benoeming
van trends te komen. De bouwsector is veelvuldig onderwerp van
onderzoek5. Om daarin ordening aan te brengen, hebben we onderstaand
analysekader gebruikt.
Figuur 1.1 Analysekader
Sociaal-culturele
trends

(bijv. veranderende energie
behoeften, duurzaamheid,
opinie over de financiele
sector)

Leveranciers

(bijv. innovatieve producten,
sterkere positie door consoldatie
en schaalvergroting).

Economische
trends

(bijv. economische
groei of krimp,
productiviteitswijzigingen)

Concurrenten

Substituten &
Aanvullers

(bijv. verbeterde competenties, nieuwe
producten en diensten, nieuwe
merkpositionering, consolidatie)

(bijv. uit aanpalende
sectoren
met een breder
dienstenpallet
of lage kosten moden)

Politieke
trends

(bijv. nationale en EU
regulering, toezicht en
wetgeving, liberalisering
en privatisering)

5

Nieuwe
Binnenkomers

(bijv. uit andere landen,
nieuwe verdienmodellen
en nieuwe allianties)

Eindgebruikers/
Opdrachtgevers

(bijv. veranderde behoeften,
toenemende prijsbewustzijn,
afnemende merktrouw)

Technologische
trends

(bijv. innovatie,
technologische doorbraken,
nieuwe standaarden)

In totaal zijn circa 90 bronnen geanalyseerd en besproken door een team van medewerkers van Bouwend Nederland.
Op basis van deze bronnen worden trends onderscheiden, die geclusterd op de volgende pagina’s zijn weergegeven.
Bron: Porter 1985, in de Wit and Meyer, 2011

7

1 Trends en scenario’s

1 Trends en scenario’s

Porter en PEST
Het analysekader is samengesteld uit Porter’s vijf krachtenmodel (de
witte blokken) en een model om omgevingsfactoren in kaart te brengen
(PESTmodel, de blauwe blokken). PEST staat voor Politieke, Economische,
Sociaal-culturele (ofwel maatschappelijke), en Technologische trends in de
omgeving van de sector. De PESTtrends beschrijven algemene en bredere
trends die invloed hebben op de bouwsector. Het vijf krachtenmodel
beschrijft de directe omgeving van een bouwbedrijf, de concurrentie,
leveranciers en klanten, en eventuele binnenkomers uit andere landen
of substituten uit andere sectoren.

De figuren 1.2 en 1.3 geven een overzicht van de belangrijkste trends die
op de sector afkomen, gestructureerd aan de hand van het analysekader.
Figuur 1.2 Trends voor de bouw in 2020

Leveranciers

Ketensamenwerking:
Bouwbedrijven werken
in allerlei consortia
samen. Mede onder
invloed van de nieuwe
contractvormen zal
deze trend zich
doorzetten.

Nieuwe partners/concurrenten:
Substituten &
Aanvullers

In de bouwketen profileren steeds meer bedrijven
zich als full-service provider. Bouwers bewegen
daarmee naar de aanleg van energienetwerken
etc. Terwijl installateurs en schilders juist
activiteiten overnemen die voorheen door
bouwers werden uitgevoerd.

Rivaliserende
partijen
(concurrenten)

Nieuwe binnenkomers
• De bouw internationaliseert verder: het aantal
internationale grootbedrijven die de markt betreden
neemt verder toe. Voor het kleinbedrijf speelt vooral
de toetreding van (buitenlandse) ZZP’ers.

Kopers/Klanten
• De klantvraag van de eindgebruiker diversificeert: onder invloed van
de individualisering spelen individuele behoeften een steeds groter
belang in de bouw. Door betere informatievoorzieningen en meer
particulier initiatief zal er meer directe klantenvraag ontstaan (en er
meer aandacht moeten zijn voor de vraag achter de vraag).
• De klantvraag van de opdrachtgever: er zal minder in grote
hoeveelheden worden gebouwd en ook opdrachtgevers zullen de wens
van de eindgebruiker meer centraal zetten.
• Roep om transparantie: naast kwaliteit en snelheid zal er door
de verbeterde informatievoorziening gevraagd worden
om meer transparantie in prijzen.
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Sociaal-culturele trends

Economische trends

• Verdere individualisering:
- Vraagt om een andere benadering van de
arbeidsrelatie (HR), arbeidsverhoudingen en
sociale zekerheid. Collectiviteit staat onder druk

• Onzekere economische ontwikkeling:
De ontwikkeling van de economie is op
middellange en lange termijn zeer onvoorspelbaar.
De koopkrachtontwikkeling is daarmee onzeker

- De work-life balans is een belangrijk thema voor
werknemers en zij wensen steeds meer autonomie
in de vorm van zelfwerkzaamheid

• Financiering verandert (wordt complexer):
Grote bouwopgaven worden niet meer (alleen)
door overheden gefinancierd. Er ontstaan gemixte
financiering- en contractvormen die leiden
tot toenemende complexiteit

- Toenemend ruimtegebruik per persoon/
huishouden en meer individuele klanteisen
• Vergrijzing en ontgroening: leidend tot
arbeidsmarktproblematiek,
in kwantiteit en kwaliteit
• Duurzaamheid: Duurzaamheid is concreet
geworden en dit zal zich doorontwikkelen richting
2020. Zowel ten aanzien van het bouwproces, het
product, het materiaal, alswel de aandacht
voor de omgeving
• Ecologie: de klimaatverandering en vernieuwing
van grondstoffen en energiebronnen blijven in
toenemende mate in de aandacht
• VerZZPing van de sector: het aantal ZZP’ers
(ook uit Oost-Europa) zal stijgen, waardoor
bouwbedrijven concurrentie ondervinden en
prijsdruk houden op de tarieven

1 Trends en scenario’s

Figuur 1.3 Trends voor de bouw in 2020

• Verdere schaalvergroting/verkleining
bouwbedrijven: De consolidatie van de
bouwbedrijven zet door (infrastructuur). In bouw
zie je juist schaalverkleining door diversificatie
van de vraag
• Markten ontwikkelen zich zeer uiteenlopend:
Er zullen meer deelmarkten ontstaan en
het aantal specialismen zal toenemen. Deze
deelmarkten en specialismen zullen elk hun eigen
economische dynamiek hebben. Daarnaast zullen
ook de regionale verschillen toenemen.
• Ontwikkeling waarde onroerend goed onzeker:
de vraag is wat er de komende jaren met de
waardeontwikkeling van onroerend goed gaat
gebeuren. De meningen daarover verschillen.
Regionaal zullen er grote verschillen optreden

• Social media: het gebruik en de toepassing van
social media neemt een verdere vlucht. Dit draagt
bij aan openheid en transparantie en biedt kansen
voor positionering

Politieke en wettelijke trends

Technologische Drivers

• Terugtredende overheid: Het budget van de
overheid krimpt en de overheid zal proberen de
bureaucratie te beperken, maar wel steviger
te handhaven en sanctioneren

• Verdergaande standaardisering: Prefabricage
en standaardisering zullen doorzetten, maar
daarnaast wordt er binnen dit standaardwerk
steeds meer gediversificeerd. Bedrijven bouwen
steeds meer met duurzame materialen

• Sterkere EU: De economische en financiële
integratie van de EU zal verder doorzetten. Ook zal
er meer Europees aanbesteed worden en de EU
zal meer regelgeving voor haar rekening nemen
(vervolg op lucht, geluid, habitat, wetgeving).
Verder wordt liberalisering van markten en
privatisering steeds meer nagejaagd door
de Europese Unie
• Druk op de financiering woningmarkt:
De financiering van de woningmarkt zal op de
schop gaan. Of het via de hypotheekrenteaftrek
gaat of op een andere manier is nog onduidelijk,
maar de fiscale afhandeling van de eigen woning
kan veranderen

• ICT ontwikkeling zet door: Van mobiele telefoons
gingen we naar smartphones en tablets. De vraag
is hoe en hoe snel de ICT verder ontwikkelt. Deze
ontwikkelingen dragen er toe bij dat de bouw
sneller en verder automatiseert
• Innovatie/vernieuwing bouwmaterialen:
Er komt nog meer keuze aan materiaal en
componenten. Voorraadplanning wordt steeds
belangrijker

• Toenemende transparantie-eisen:
Naast een roep van consumenten om meer
transparantie draagt de overheid bij door
regelgeving te stellen die dient om transparantie
te bevorderen
• Juridisering in de samenleving:
Geschillen worden eerder en vaker voor de
rechtbank uitgevochten. Mede onder druk van de
media wordt vaak gezocht naar de “schuldige”

Een vergelijking met ‘De bouw in het perspectief van 2015’
Een groot deel van de bovenstaande trends kwam ook naar voren in onze
visie uit 2006, “Ondernemen is positie kiezen, de bouw in het perspectief
van 2015”. Zoals de toenemende rol van de informatietechnologie, de
individualisering van de maatschappij, de decollectivering en de toestroom
van arbeid uit andere landen. In dit rapport richten we de aandacht verder
op trends die ’nieuw’ zijn ten opzichte van de situatie van 2006, en op de
trends die een dominantere positie hebben gekregen.
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Figuur 1.4 Trends uit De bouw in het perspectief van 2015 en uit De bouw in 2020
Trends uit De bouw in het perspectief
van 2015 (2006)

Trends voorzien in De bouw in 2020

De economische ontwikkelingen zijn erg onzeker.
In 2006 werden de bankencrisis, eurocrisis en
opeenvolgende recessie(s) nog niet voorzien. De
economische ontwikkeling voor de komende jaren
blijft onzeker en heeft een grote impact op de
prognoses voor de vraag naar de bouw in brede
zin.

Regionale markt blijft belangrijk
voor concurrentiepositie.
-

Het grootbedrijf intensiveert contacten met de
regio. Dat is een trend die in alle sectoren 		
(niet alleen bouw) wordt verwacht.

Toename van klant- en marktgericht werken.
De woning als product zal steeds kaler 		
worden op; de inbouwvoorzieningen worden 		
individueel bepaald zoals badkamer, keuken,
ICT-voorzieningen, domotica
Marketing wordt steeds belangrijker voor de 		
bouwondernemer, zowel in het grootbedrijf 		
als MKB.

De verschillen tussen deelmarkten zijn
uitvergroot. Zo heeft de kantorenmarkt het
lastig en dat geldt zeker ook voor grote delen
van de nieuwbouwmarkt voor woningen. De
zorg- en onderhoudsmarkt daarentegen groeien.
Voor de infra is er ook sprake van groei- en
krimpsegmenten. Ook de regionale verschillen zijn
toegenomen (de woningmarkt in Amsterdam kent
nog stabiele en soms stijgende prijzen, terwijl ook
daar verschillende buurten stevig achterblijven).
De verwachting is dat de verschillen zowel
regionaal als tussen segmenten in de markten
verder toenemen.
De klantvraag diversificeert. In dit rapport wordt
een onderscheid gemaakt tussen de eindgebruiker
en opdrachtgever. De eindgebruiker wordt klant
genoemd, terwijl de opdrachtgever zodanig wordt
weergegeven. De individuele klant stelt heeft meer
wensen voor zijn huis en grote opdrachtgevers
willen ook meer en meer maatwerk in kleinere
volumes. De klant is zich nog meer bewust van de
prijs en kwaliteit en eist meer transparantie onder
invloed van de beschikbaarheid van informatie op
internet en via de social media.

De financiering van bouwopgaven, is mede
ingegeven door de bankencrisis, veel lastiger
geworden, zowel voor de bouwer, grotere
opdrachtgevers, de overheid als de consument. De
overheid zal een groter deel van de financiering
overlaten aan private partijen. Dit betekent ook
dat contractvormen veranderen in de richting
van Publiek Private Samenwerking (PPS) en
contracten waarin naast bouw ook beheer en
onderhoud een rol gaan spelen.

Het bouwprocesmanagement wordt steeds
belangrijker (kans voor bouwondernemers).
Het grootbedrijf zowel in de bouw- en 		
infrasector gaat zich steeds meer richten op 		
het managen van het bouwproces
Toename totaaloplossingen zowel
in de bouw- als infrasector (incl. 		
onderhoudscontracten, DBFM, e.d.)
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Bouwers worden meer en meer aanbieder van
totaaloplossingen. Onder druk van de klant
die één aanspreekpunt wil is ketenintegratie
zich aan het versterken. Bouwers worden meer
ketenregisseurs en voeren regie zowel tussen
aannemers en onderaannemers als tussen
bouwbedrijven en installatiebedrijven. In de
bouwketen profileren steeds meer bedrijven
zich als full-service provider. Het effect is dat
samenwerking de boventoon gaat voeren
inclusief de daarbij horende contractvormen
en competenties.

Trends uit De bouw in het perspectief
van 2015 (2006)
Het aanbestedingsbeleid blijft in de Infrasector
een belangrijk issue
Opdrachtgevers in de infrasector hanteren 		
in toenemende mate het prestatiebeginsel bij
opdrachtverlening en sturen meer aan 		
op design & constructopdrachten.

Trends voorzien in De bouw in 2020

De omzet uit projecten uitgegeven in “nieuwe”
contractvormen is stevig toegenomen na 2006.
De DBFM constructie wordt in de infra regelmatig
toegepast, wat betekent dat de bouwer naast het
bouwen ook wordt uitgenodigd voor het ontwerp
en steeds vaker ook voor het onderhoud en de
financiering. Ook in de woning- en kantorenbouw
wordt inmiddels geëxperimenteerd met DB(F)M
vormen.

1 Trends en scenario’s

Figuur 1.4 Trends uit De bouw in het perspectief van 2015 en uit De bouw in 2020 (vervolg)

Bouw wordt meer en meer een (goedkope)
commodity. Zelfbouw concepten van woningen zijn
ingevoerd. Zo bouwde de combinatie Skanska/IKEA
al duizenden woningen in Zweden, Noorwegen,
Finland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Een
Nederlands bouwbedrijf bouwt in drie maanden
een goedkoper en duurzaam huis.

Toenemende deregulering
De regelgeving en administratieve lasten 		
staan onder politieke en maatschappelijke 		
druk en zullen niet verzwaren.

De overheid trekt zich terug in termen van
financiering en de vermindering van de
regeldruk. De economische recessie heeft tot
grote bezuinigingen aan overheidszijde geleid.
Anderzijds neemt de roep om transparantie ook
van overheidszijde toe (strengere handhaving van
de regels die er zijn).

Vergrijzing personeelsbestand
Ontgroening personeelsbestand (afnemende 		
instroom aan onderkant).

De vergrijzing dient zich nu echt aan, de eerste
golf van mensen die met pensioen gaan is ingezet.
De vraag is voornamelijk hoe de aanwezige kennis
en ervaring bij de uittreders uit de arbeidsmarkt
vast te houden en over te dragen aan jong
personeel. Ook de ontgroening heeft toegeslagen,
er zijn minder beschikbare jonge krachten en de
bouw heeft ingeboet op aantrekkingskracht voor
jong personeel.

Milieuaspecten worden steeds belangrijker.

Duurzaamheid en ecologie wordt concreet, grote
opdrachtgevers werken nu bijvoorbeeld met
de CO2 prestatieladder. Duurzaamheid heeft
daarmee in steeds grotere mate directe invloed
op de bedrijfsvoering van bouwbedrijven. Zonder
goede score op de prestatieladder kunnen grote
aanbestedingen bijna niet meer gewonnen worden.
Duurzaamheid is van een ideaal tot een omarmd
concept geworden. Er komen meer en meer
aanwijzingen dat duurzaamheid en geld verdienen
samengaan.

Energie wordt schaars en dus duur.
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Van trends naar scenario’s
De tweede stap in de scenariomethodologie is het selecteren van
toonaangevende trends uit de lange lijst met mogelijkheden (zie figuur 1.3):
-

de meest onvoorspelbare ontwikkeling
met een grote verwachte impact op de sector.

Een werkgroep van medewerkers van Bouwend Nederland en
vertegenwoordigers van bouwbedrijven heeft de onvoorspelbaarheid
van de trends en de impact daarvan vastgesteld.

Deze aanpak heeft geleid tot de volgende classificering van trends:
Figuur 1.5 Trends geclassificeerd
Trends

onvoorspelbaarheid

impact

Economische onzekerheid

hoog

hoog

Klantvraag diversificeert

midden

hoog

Verschillen tussen deelmarkten
zijn toegenomen

hoog

midden

Financiering is complexer
geworden

midden

hoog

De selectie van trends voor de scenario’s
Vanzelfsprekend is de economische ontwikkeling momenteel de trend
met de grootste onvoorspelbaarheid. Deze heeft een grote impact op de
bouwvolumes en ontwikkeling van de vraag. Logisch dat de werkgroep
de economische ontwikkeling unaniem tot as heeft verkozen. Vervolgens
scoren drie trends gelijk op onvoorspelbaarheid en impact:
-

De diversificatie van de vraag
De financiering die problematisch en complex is
Verschillen tussen deelmarkten

Deze drie trends samen hebben we geclusterd tot één as waarop
diversificatie van de vraag, complexe financiering, grotere verschillen
tussen deelmarkten aan de linkerzijde zijn benoemd. Met aan de
rechterkant een meer uniforme vraag met financiering door overheid
en banken en beperkte verschillen tussen deelmarkten. Andere trends,
zoals duurzaamheid, toename zzp-ers, ketenintegratie en vergrijzing zijn
minder onvoorspelbaar en/of hebben een minder grote impact. Met andere
woorden: deze trends blijven zich voltrekken (in alle scenario’s), maar zijn
niet dominant voor het scenarioraamwerk. In de kwalitatieve beschrijving
van de scenario’s keert een aantal van deze trends wel terug.
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De scenariomethodologie gaat niet uit van de ambitie van de sector voor
2020, maar schetst een beeld van hoe onze omgeving eruitziet in 2020
op basis van dominante trends die zich afspelen. Er wordt niet gestreefd
naar één dominant scenario, maar er wordt gewerkt met vier scenario’s
omdat de lange termijnontwikkelingen onzeker zijn. De vier scenario’s zijn
uitgewerkt zowel in een kwalitatieve beschrijving als met een kwantitatieve
doorrekening van bijvoorbeeld de vraagontwikkeling. Dit om een reëel
beeld te krijgen van de markt en omgeving in 2020.

1 Trends en scenario’s

De scenario’s

Figuur 1.6 Toekomstscenario’s
Economische groei
Scenario 1: Bloemweide

Scenario 2: Tulpenveld

• Groei van het bouwvolume

• Groei van het bouwvolume

• De klant heeft grote invloed

• Invloed klant beperkt

• Een diversiteit aan aanbieders
en veel ruimte voor niches

• Dominantie grote spelers, beperkte
ruimte niches

• Grote spelers en kleine spelers

• Schaalvoordelen doorslaggevend

• Een winstgevend scenario

• Scenario met dunne marges

• Innovatie in techniek en bouw

• Innovatie niet drijvend

• Financiering door banken
en institutionele beleggers

• Financiering blijft centraal en eenduidig
• Ondernemerschap blijft achterwege

Vraag divers
Financiering complex
Vele deelmarkten

Uniforme vraag
Financiering centraal
Beperkt aantal
deelmarkten

20

2012

20

Scenario 4: Heideveld

to
t

20

20

20

08

• Ondernemerschap groeit

Scenario 3: Zandwoestijn

• Krimpend bouwvolume

• Krimpend bouwvolume

• Klant heeft grote invloed

• Invloed klant beperkt

• Sanering en consolidatie grote
en middelgrote spelers

• Sterke concurrentie op prijs (vechtmarkt)
• Alleen de sterksten blijven over (schaal)

• Ruimte voor niches
• Marges hoger in niches, klein in volumewerk

• Verlieslatend scenario

• Innovatie pure noodzaak

• Geen ruimte voor innovatie,
alleen voor overleven

• Financiering problematisch

• Financiering problematisch

• Ondernemerschap viert hoogtij

• Ondernemerschap afwezig

Economische krimp

Figuur 1.6 geeft een kwalitatieve beschrijving op hoofdlijnen van de
scenario’s voor de toekomst. En ook van de ontwikkeling van de vraag, de
rol van de klant, voor welke bedrijven er ruimte is en de rol van innovatie
en ondernemerschap in deze scenario’s.
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Figuur 1.7 Kwantitatieve doorrekening toekomstscenario’s in mln euro
2008

2012

2020
AH

RH

AL

RL

Woningbouw
Nieuwbouw

14.850

11.175

15.650

16.025

11.625

12.200

Herstel en verbouw

7.750

6.425

7.750

7.525

7.375

7.275

Nieuwbouw

9.925

7.300

8.400

8.350

7.125

7.075

Herstel en verbouw

5.025

4.300

5.175

5.200

4.775

4.800

Woningen

5.250

5.325

6.250

6.250

6.050

6.050

Utiliteitsgebouwen

3.950

3.900

4.975

4.975

4.800

4.800

Nieuwbouw

8.150

7.225

8.175

8.350

7.625

7.775

Onderhoud

6.050

6.000

7.050

7.050

6.600

6.600

Externe onderaanneming

2.900

2.400

2.950

2.975

2.600

2.625

63.850

54.050

66.375

66.700

58.575

59.200

Utiliteitsbouw

Onderhoud gebouwen

GWW

Totaal bouw

Bron: De bouw in 2020 / EIB

AH
RH
AL
RL

Hoge groei en Angelsaksisch beleid (scenario Bloemweide)
Hoge groei en Rijnlands beleid (scenario Tulpenveld)
Lage groei en Angelsaksisch beleid (scenario Zandwoestijn)
Lage groei en Rijnlands beleid (scenario Heideveld)

Figuur 1.7 toont de totale bouwproductie naar sector. Bij hoge groei zal de
productie ruim 13% hoger liggen dan bij lage groei, ongeacht het gekozen
beleid. Bij een hoge groei zal de productie na 2012 toenemen en rond 2016
stabiliseren. De productie zal fors toenemen ten opzichte van 2012. Bij lage
groei zal de productie tot 2016 toenemen en hierna stabiliseren.
Het topniveau van 2008 zal niet meer worden behaald.
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Verwachting ten aanzien van de scenario’s
Het scenarioteam schat dat de twee scenario’s aan de linkerzijde
(Bloemweide en Heideveld) zich richting 2020 zullen voordoen.
Er zal waarschijnlijk sprake zijn van economische krimp en groei,
terwijl tegelijkertijd de vraag verder zal diversifiëren, de financiering
meer versnipperd raakt en complexer wordt en dat er veel deelmarkten
zullen bestaan in de bouw:
In het scenario 1: Bloemweide is er een omvangrijke vraag naar de
bouw. Die is ook financierbaar, doordat zowel de burger, private partijen,
institutionele beleggers als de overheid een deel van de financiering voor
hun rekening nemen. Door de diversiteit van de vraag wordt er in kleine
volumes gebouwd en ontstaan vele deelmarkten, met kansen voor zowel
grote als kleine bouwbedrijven.
Scenario 2: Tulpenveld is de situatie (van voor 2008) waar we
vandaan komen. Er was sprake van relatief uniforme vraag vanuit de
opdrachtgevers, waarbij de eindgebruiker niet centraal stond (bijvoorbeeld
VINEX-wijken). De economie groeide stevig en de financiering werd
centraal geregeld door banken. Bouwend Nederland verwacht niet dat dit
scenario zich richting 2020 zal voordoen.
Scenario 3: Zandwoestijn wordt niet verwacht. Hoewel economische
krimp op lange termijn zeker mogelijk is, zal de vraag blijvend
diversifiëren. Mocht dit scenario zich wel voordoen, dan moeten we
voorbereid zijn op een beperkte markt die getypeerd kan worden als
een vechtmarkt. Met recht een doemscenario voor velen. Mochten zich
signalen voordoen dat de sector toch in de Zandwoestijn terecht komt, dan
zal er een plan B moeten worden voorbereid.
In ons buurland Duitsland is het scenario 4: Heideveld de huidige
realiteit. De nieuwbouwproductie is daar teruggevallen, waarbij ook
nog eens wordt gebouwd in kleine porties die erg zijn ingericht op
de klantvraag. Wel is er een grote verbouwmarkt ontstaan en zijn de
regionale verschillen groot. De marges hebben hier niet onder geleden
en ‘commodity’producten in combinatie met maatwerk zijn breed
geïntroduceerd. Het scenario heeft innovatie en ondernemerschap
aangewakkerd. Wel is een aantal grote en middelgrote bedrijven uit de
markt verdwenen. Het Heideveldscenario is voor de sector niet onverdeeld
positief, maar biedt kansen voor innovatie. Dit scenario lijkt richting 2020
ook voor de Nederlandse markt het meest realistisch.
Sector en ondernemingen moeten in elk geval voorbereid zijn op deze
mogelijke toekomstscenario’s. Deze scenario’s zullen zich autonoom
voltrekken. Elk van de scenario’s biedt kansen voor de sector, waarbij
vanzelfsprekend het Zandwoestijnscenario veruit het meest onwenselijk is.
In hoofdstuk 3 gebruiken we de scenario’s om te bezien of de ambities
vanuit de sector en de vrije denkers (hoofdstuk 4) ook haalbaar zijn
binnen de scenario’s.
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Tweede element in deze studie vormt de ambitie voor 2020 vanuit de
sector zelf. Hier staat de vraag centraal: hoe willen bouwondernemers
dat de bouwsector er in 2020 uitziet? Om na te gaan of deze wens ook
realistisch is in de ogen van stakeholders, reflecteert een aantal vrije
denkers (mensen uit de omgeving van de bouwsector) op de ambitie vanuit
de sector.
Ambitie 2020
We hebben vertegenwoordigers uit de secties en andere
verenigingsonderdelen van Bouwend Nederland6 aan de hand van
de ‘vision map’ bevraagd op hun ambities voor de toekomst. Uit de
verschillende groepen kwam een zeer eensluidend beeld naar voren
van trots en teleurstelling, van de dromen en nachtmerries.
Figuur 2.1 Ambitie 2020 vanuit de sector
Positief
Waar zijn we trots op

Positief
Wat zijn onze dromen

• Kwaliteit (gebouwde) product

• Betere branchemarketing

• Flexibiliteit (we reageren op alle vragen)

• Betere instroom personeel
(kwantitatief en kwalitatief)

• Samenwerken op projectbasis
• Weerbaarheid in de recessie
• Cultuur/motivatie van hard werken
• Innovatie en vernieuwing in de sector
• Vakmanschap
• Brede maatschappelijke positie van de bouw

• Bouw is een kwestie van montage
• Modernisering verdienmodel
• Van aannemer naar aanbieder,
meer Product-Markt Combinaties (PMC’s)
• Professioneel opdrachtgeverschap
en andere aanbestedingsvormen (DBFM)
• Innovatie, van prijs naar kennis
• Verregaande automatisering van de bouw

Verleden/Heden
• Vicieuze cirkel (van flexibiliteit naar meerwerk
naar imago)
• Claimcultuur onderling
• Bouwers zijn volgers, beperkt vermogen
tot anders denken en innovatie

Toekomst
• Onzekerheid over overheidsbeleid
• Tekort aan instroom personeel (kwalitatief
en kwantitatief)
• Internationale (bijvoorbeeld Chinese) binnentreders

• Slecht imago, de bouw kent geen merken

• Juridisering (certificering, wet- en regelgeving)
en claimcultuur

• Traag verandertempo sector

• Te weinig anders denkende mensen

• Traagheid in projecten

• Prijzenslag - blijvende druk op rendementen

• Lage rendementen
• Traditionele relatie opdrachtgever - 		
opdrachtnemer

Negatief
Waarin zijn we teleurgesteld

6

16

Negatief
Wat zijn onze nachtmerries

In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de leden die hebben deelgenomen aan de vision map sessies.

Ambitie 2020

De ambitie van de bouw voor 2020 is:
In 2020 is de bouwsector een ondernemende en marktgerichte sector. De
wensen van opdrachtgevers en eindgebruikers staan centraal. De sector staat
bekend om zijn professionaliteit en betrouwbaarheid en heeft een moderne
uitstraling. Bouwen is een kwestie van hoogwaardige kwaliteit en maatwerk
leveren, waarbij het werk verregaand geautomatiseerd en gestandaardiseerd
is. Door creatief ondernemerschap wordt geld verdiend aan duurzame
oplossingen en viert innovatie hoogtij.

1
2

3

4

5

6

7

In 2020 ontzorgt de bouw opdrachtgevers en gebruikers bij aanschaf, 		
gebruik, onderhoud en transformatie van bouwwerken.
In 2020 biedt de bouw combinaties van bouwen met financiering, 		
energievoorziening, facilitaire dienstverlening en zorg in full service 		
concepten.
In 2020 kent de bouw een veelzijdigheid aan bouwondernemers 		
die bewust hun rol in de keten kiezen als totaalaanbieder, specialist
of capaciteitsaanbieder.
In 2020 zijn bouwondernemers leidend in de keten en zetten in 			
op de innovatieve kracht van toeleveranciers en ketenpartners om tot 		
klantgerichte oplossingen te komen.
In 2020 is de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 			
constructief en uitdagend en komen producten tot stand die voldoen 		
aan veranderende behoeftes van gebruikers.
In 2020 wordt de bouw gewaardeerd om de producten die duurzame 		
oplossingen zijn voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied 		
van wonen, werken, mobiliteit en natuur.
In 2020 heeft de bouw het imago van een aantrekkelijke werkgever 		
met veel oog voor vakmanschap en toegevoegde waarde van mensen.

2 Ambitie voor 2020 vanuit de sector

Deze ambitie betekent:
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Trots op het heden en gewenste vernieuwing naar de toekomst
De bouwers zijn erg trots op hun sector in termen van de kwaliteit van de
gebouwde omgeving en de impact van de sector op de samenleving. De
sector slaagt er echter maar beperkt in om deze trots over te brengen op
stakeholders en de samenleving. Daarom droomt de sector van veel meer
aandacht voor marketing van de branche.
Dromen
De meest genoemde ambitie is de vernieuwing van de sector van een
aanbodgedreven naar een marktgerichte sector. Bouwondernemers
dromen ervan niet langer aannemer zijn, maar willen juist de aanbieder
zijn van totaaloplossingen in aansluiting op wat de markt vraagt. Naast het
traditionele bouwen, houdt een bouwer zich dan ook bezig met aspecten als
ontwerp, onderhoud en de financiering. Ook bouwers die niet werken met
totaaloplossingen willen nauwer in contact staan met de eindgebruiker. Verder
dromen bouwers van meer regie nemen in plaats van volgend zijn in het hele
proces van plan tot uitvoering.
De sector vindt differentiatie in PMC’s (Product Markt Combinaties) en het
creëren van onderscheidend vermogen noodzakelijk voor de sector op lange
termijn. Droom is dat verdienmodellen op toegevoegde waarde worden
gebaseerd en dat er in 2020 wordt geconcurreerd op kwaliteit en kennis en veel
minder op prijs. In het verlengde van de roep om meer marktgerichtheid ligt de
droom van het doorbreken van traditionele relaties met opdrachtgevers en een
bredere omslag van traditionele aanbestedingsvormen (besteksvormen) naar
aanbesteding- en contractvormen zoals EMVI7 en DBFM8. Deze passen in het
aanbieden van een totaalconcept.
Nachtmerries
Verandert de sector niet in het gepaste tempo, dan kunnen de nachtmerries,
zoals verdere juridisering, een claimcultuur en hevige prijsconcurrentie,
werkelijkheid worden. Nieuwe binnentreders uit andere landen (bijvoorbeeld
China) en andere sectoren (bijvoorbeeld installatiebedrijven) zullen dan steeds
meer invloed krijgen in de bouwsector. De nachtmerrie wordt verwoord in de
passage “dat we denken dat er na de crisis weer op dezelfde voet verder gegaan
kan worden”. De noodzaak om te veranderen naar een meer marktgerichte
sector en bedrijfsvoering wordt daarmee nog eens extra onderstreept.
Beeld vrije denkers over de bouwsector in 2020
We hebben de dromen van bouwbedrijven voorgelegd aan een aantal vrije
denkers9 uit de omgeving van de sector. Doel van deze sessie was om te zien of
deze denkers de beelden van onze leden over de middellange termijn toekomst
delen. Conclusie is dat de vrije denkers de meeste beelden delen en zelfs
sterker aanzetten.

7

Bij een openbare aanbesteding gebaseerd op EMVI vormt de prijs/kwaliteitverhouding de basis van de aanbieding. EMVI staat
voor economisch meest voordelige (aanbieding of) inschrijving (EMVA of EMVI). Bij EMVI dan wel EMVA stelt de inkoper vast 		
hoeveel waarde wordt gehecht aan bepaalde eisen. Deze eisen worden vastgesteld in een Bestek en/of in een Programma
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van Eisen (en wensen) (PvE).

Figuur 2.2 Beeld 2020 van de vrije denkers
Positief
Wat zijn onze dromen
• Marktgerichte/marktgedreven bouwsector
• Jeugd ziet de sector zitten
• Meer vraaggericht/doelmatig gedrag in de sector
• Daadwerkelijke realisatie people/planet/profit
• Bouwen voor de toekomst (vormgeven van de maatschappij in 2050)
• Van volume naar waarde en van bouw naar beheer
• Winnen van de strijd om consumenten
• Flexibiliteit in het denken
• Europese regelgeving: steeds meer (uniforme) regelgeving vanuit Brussel

Toekomst
• Vraaguitval/overaanbod - een krimpscenario
• Politiek komt niet over zijn schaduw heen - overheidsbeleid instabiel
• Sector denkt dat het een dipje is en alles bij het oude blijft (geen omslag in denken)
• Onderlinge concurrentie in de sector
• Niet zo innovatief: de bouw is niet klaar voor de veranderopgave

Negatief
Wat zijn onze nachtmerries

8
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• Klantfocus (we moeten het huis van de dromen kunnen bouwen)

DBFM(O) staat voor Design, Build, Finance, Maintain (en Operate). Opdrachtnemers bieden in deze constructie een 		
totaalpakket aan voor het ontwerp, bouwen, financieren en beheren van een bouwopgave. De aanbieder participeert 		
risicodragend in het project. Het betreft langlopende contracten. DBFM is een vorm van Publiek Private Samenwerking (PPS).
Vaak komen ook (beperkte) vormen van DBFM voor, zoals Design and Build, ook wel Design and Construct (D&C) genoemd.
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De vrije denkers leggen de nadruk op de volgende aspecten:

2 Ambitie voor 2020 vanuit de sector

-

-

-

-

-

-

-

Er zal een omvangrijke vraag naar de producten van de bouw
blijvenbestaan. Het gaat dan om de aanleg van nieuwe wegen, 		
ziekenhuizen, kantoren en woningen. Daarnaast groeit de 			
verbouw- en renovatiemarkt van kantoren en woningen stevig. 		
Conclusie is dat er de komende tien jaar een omvangrijke bouwvraag
zal zijn, maar dat het karakter daarvan sterk verandert.
Het totale volume van die vraag is sterk afhankelijk van de 			
economische ontwikkelingen.
De regionale verschillen zullen verder toenemen. Niet alleen tussen 		
landsdelen maar ook binnen bijvoorbeeld grote steden, op wijk- en 		
zelfs straatniveau zal de waarde van onroerend goed zich verschillend
ontwikkelen.
De aard van de vraag verschuift, de woningmarkt krijgt bijvoorbeeld 		
naast een (kleinere) component nieuwbouw, meer vraag naar 		
onderhoud en renovatie. De onderhouds- en renovatiemarkt is op het
eerste oog aantrekkelijk voor bouwondernemingen. Grote vraag 		
is alleen hoe de markt georganiseerd en gefinancierd gaat worden in
de toekomst.
De financiering van (alle) bouwopgaven staat blijvend onder 			
druk. Niet alleen omdat de budgetten bij overheden slinken, 		
maar ook omdat consumenten moeilijker aan financiering komen 		
en hun uitgaven (tijdelijk) onder druk staan door de economische 		
omstandigheden. Daarnaast krijgen bouwbedrijven hun 			
voorfinanciering moeilijker rond. De vraag is wie er 				
gaat financieren en in welke contractvormen dit kan gebeuren.
De ultieme droom van de vrije denkers is een vraaggedreven sector
die op zoek gaat naar de behoefte van de uiteindelijke klant/gebruiker.
Deze vraaggerichtheid is noodzakelijk omdat de bouw zal moeten 		
concurreren om schaars geld en omdat de klant steeds dominanter 		
wordt.
De vrije denkers relateren meer vraaggericht bouwen direct
aan duurzaam bouwen. Men droomt van een daadwerkelijke
integratie van people, planet’, profit’. Zoals energieprestaties
gekoppeld aan de rente op een hypotheek.
Europa is een meer prominent vraagstuk voor de vrije denkers. 		
Conclusie is dat vanuit de sector het perspectief nog erg 			
nationaal is. Dit terwijl de EU steeds meer wet- en regelgeving opstelt
en overneemt van de nationale overheden. En een toenemende aantal
buitenlandse binnentreders zou kunnen betekenen dat Nederlandse
bouwbedrijven zich meer oriënteren op buitenlandse markten.

De vrije denkers zijn van mening dat de bouwsector in haar huidige
verandertempo de gedroomde situatie in 2020 niet gaat bereiken. Ze ervaren de
transparantie naar de consument en opdrachtgever als ondermaats. De vrije
denkers benadrukken wel dat er vele best practices zijn in de sector, maar dat
er in de volle breedte nog veel te weinig wordt gewerkt en gedacht vanuit het
klantperspectief. Bouwers zijn in hun ogen nog teveel en te vaak10 volgers.
9

De bijlage bevat de lijst met deelnemers aan alle sessies.
10 De vrije denkers versterken het geluid uit de sector. Tijdens de sessies met de leden kwam
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het verandertempo op tafel, maar minder prominent dan bij de vrije denkers het geval was.

3 Confrontatie scenario’s en ambitie

We hebben vervolgens de ambitie uit de vision map geconfronteerd met
de scenario’s. Past wat we willen zijn als sector in 2020 ook bij hoe we
verwachten dat de omgeving er in 2020 uitziet?
Het antwoord op deze vraag luidt: ja! De ambitie om meer marktgericht
te worden, past perfect in scenario’s 1 en 4 (Bloemweide en Heideveld).
Sterker nog: de scenario’s geven aan dat er een noodzaak is voor de
bouwsector en individuele ondernemingen om de klantvraag meer
centraal te stellen.
Figuur 3.1 Confrontatie scenario’s en wensbeelden
Economische
groei
Scenario 1: Bloemweide

Scenario 2: Tulpenveld

• Groei van het bouwvolume

• Groei van het bouwvolume.

• De klant heeft grote invloed

• Inlvoed klant beperkt

• Een diversiteit aan aanbieders

• Dominantie grote spelers, 		
beperkte ruimte niches

en veel ruimte voor niches

• Schaalvoordelen doorslaggevend

• Een winstgevend scenario

• Scenario met dunne marges

• Innovatie in techniek en bouw

• Innovatie niet drijvend

• Financiering door banken en 		

• Financiering blijft centraal en eenduidig

• Ondernemerschap groeit

• Ondernemerschap blijft achterwege

• Tekort aan instroom personeel

andere aanbestedingsvormen
• Innovatie, van prijs naar kennis
van de bouw

Scenario 4: Heideveld
• Krimpend bouwvolume

(DBFM)
• Verregaande automatisering
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Product-Markt Combinaties (PMC’s)
• Professioneel opdrachtgeverschap

2012

20

• Van aannemer naar aanbieder, met

Vraag divers
Financiering
complex
Vele deelmarkten

20

• Modernisering verdienmodel

20

(kwantitatief en kwalitatief)
• Bouw is kwestie van montage

• Onzekerheid over overheidsbeleid.

08

• Betere instroom personeel

20

institutionele beleggers

Negatief:
Wat zijn onze nachtmerries

• Klant heeft grote invloed
• Sanering en consolidatie grote
en middelgrote spelers
• Ruimte voor niches
• Marges hoger in niches, klein
in volumewerk
• Innovatie pure noodzaak
• Financiering problematisch

Uniforme vraag
Financiering
centraal
Beperkt aantal
deelmarkten

Scenario 3: Zandwoestijn
• Krimpend bouwvolume
• Invloed klant beperkt

(kwalitatief en kwantitatief).
• Internationale (bijvoorbeeld
Chinese) binnentreders.
• Juridisering (certificering, weten regelgeving) en claimcultuur.
• Te weinig anders denkende
mensen
• Prijzenslag - blijvende druk

• Sterke concurrentie op prijs (vechtmarkt)

op rendementen.

• Alleen de sterksten blijven over (schaal)
• Verlieslatend scenario
• Geen ruimte voor innovatie,
alleen voor overleven
• Financiering problematisch

3 Confrontatie scenario’s en ambitie

• Betere branchemarketing

to
t

Positief:
Wat zijn onze dromen

• Grote spelers en kleine spelers

• Ondernemerschap afwezig

• Ondernemerschap viert hoogtij

Economische
krimp

Voor het Tulpenveldscenario (2) is de omslag naar marktgerichtheid
minder noodzakelijk. De economische groei zal in dat scenario zorgen voor
een stabiele situatie, waarin de omslag naar klantgerichtheid geleidelijker
verloopt.
In het scenario Zandwoestijn (3) komt de bouwsector in zwaar weer. Het
is een zeer verlieslatend scenario, waarin een prijzenslag plaatsvindt.
Hoewel dit scenario niet voor de hand ligt, dient er, zodra er aanwijzingen
zijn dat het scenario zich voordoet, een plan B te worden opgesteld.
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3 Confrontatie scenario’s en ambitie

In elk scenario zijn er kansen voor bouwbedrijven. Er blijft in alle
scenario’s een omvangrijke vraag bestaan naar de bouw, zelfs in de
krimpscenario’s. In elk van de scenario’s is er in verschillende mate ruimte
voor verschillende bedrijfsmodellen. Zo is er in het scenario Bloemweide
en Heideveld ruimte voor allerlei nichespelers, naast een aantal grotere
bedrijven. Scenario Tulpenveld biedt veel ruimte voor schaalvergroting,
de vraag is relatief uniform en er kan in grotere volumes gebouwd blijven
worden. In Zandwoestijn is er beperkt ruimte voor niches en moet er op
prijs geconcurreerd worden.
Nachtmerries lijken realistisch
Hoewel de ambities van de ondernemers goed passen in de te verwachten
scenario’s, is er reden voor zorg. Bouwondernemers en vrije denkers
hebben hun twijfels bij het verandertempo van de sector. Ze verwachten
dat de sector eerder in zijn nachtmerries blijft hangen dan de vernieuwing
zal optreden die noodzakelijk is om meer marktgericht te gaan werken.

3 Confrontatie scenario’s en ambitie

Ligt het verandertempo te laag, dan zal de sector overvleugeld raken.
Ofwel door internationale toetreders die het schaalvoordeel beter kunnen
uitnutten ofwel door aanbieders van full service concepten uit andere
sectoren.
Conclusies van de confrontatieanalyse
1
De ambitie van de ondernemers, aangescherpt door de vrije denkers,
past goed binnen de te verwachten scenario’s voor de toekomst. Wel
is er een plan B nodig voor het geval scenario Zandwoestijn
zich voordoet.
2
Elk scenario biedt voldoende kansen voor bouwbedrijven: er zal altijd
een aanzienlijke vraag zijn naar de bouw.
3
Deze ambitie zal dan ook daadwerkelijk gerealiseerd moeten worden,
anders nemen bedrijven uit andere landen of sectoren deze ambitie 		
voor de Nederlandse bouwsector over.
4
Bouwbedrijven hebben een goede uitgangspositie om hun ambities 		
in de toekomst te realiseren, maar zullen daarbij vaart moeten 		
maken. Er zijn al veel best practices in de sector en er is kennis en 		
ervaring met bouwprocessen die niet eenvoudig te kopiëren is.
Om de noodzakelijke vernieuwing vorm te geven, zullen er zowel
sectorbreed als op bedrijfsniveau keuzes gemaakt moeten worden.
Voor de sector dient een aantal thema’s modern te worden ingevuld,
terwijl individuele bedrijven juist strategische keuzes moeten maken.
De hoofdstukken 4 en 5 geven daartoe de eerste handvatten.
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4 Van ambitie naar thema’s voor de sector

Op basis van alle input van de deelnemers aan de sessies zijn zes thema’s
geïdentificeerd die van groot belang zijn voor de bouwsector richting
2020. Deze thema’s staan centraal in de vernieuwing die de bouwsector
doormaakt.
1
2
3
4
5
6

De klantvraag en daarop afgestemde bouwconcepten
De financiering van bouwopgaven
Duurzaamheid
Het imago van de bouwsector
De arbeidsmarkt
Ketensamenwerking

Bouwend Nederland vindt het belangrijk dat de sector en individuele
ondernemers zelfbewust omgaan met deze thema’s. Om niet te vervallen
in een situatie van de ‘bal rond spelen’ naar andere stakeholders, ligt de
focus hier op de rol die de bouwsector en individuele bedrijven zelf kunnen
spelen. Per thema wordt kort het vraagstuk geschetst.
1. Op de klantvraag afgestemde bouwconcepten
De klantvraag is veelomvattend, zowel van de eindgebruiker als van de
opdrachtgever. De klantvraag diversificeert steeds verder en er ontstaan
nieuwe combinaties van standaardisatie en maatwerk. De verschillen
tussen deelmarkten nemen toe, zowel regionaal als in de verschillende
segmenten. Tot slot zijn klanten, onder invloed van de beschikbare
informatie, prijs- en kwaliteitsbewust en eisen transparantie. Om goed
in te spelen op deze diverse en veeleisende vraag zal de sector moeten
komen met op de klantvraag afgestemde concepten.
De belangrijkste voorwaarde om bouwconcepten af te stemmen op de
klantvraag is om een directe relatie met de klant te hebben en met de
omgeving achter de klant. Relaties leggen en onderhouden vraagt veel tijd
en energie. Het betekent niet leunen op de opdrachtgever, maar zelf actief
op pad gaan.

4 Van ambitie naar thema’s voor de sector

2. Financiering
Als gevolg van de economische crisis blijft de financiering van
bouwopgaven de komende jaren complex en problematisch. Dit geldt zowel
voor de voorfinanciering van bouwprojecten als de financiering van het
uiteindelijke product door de opdrachtgever. Dat laatste speelt voor zowel
grote opdrachtgevers als voor consumenten die hun hypotheken lastiger
gefinancierd krijgen. Daarnaast worden financieringsarrangementen
complexer door de opkomst van nieuwe aanbestedings- en
contractsvormen.

23

4 Van ambitie naar thema’s voor de sector

Natuurlijk is participeren in de financiering risicovol en zit er verschil
tussen markten. Zo zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen relatief betrouwbare
huurders; in andere sectoren schuilt meer risico. Bouwbedrijven zullen
de afweging moeten maken of zij op het vlak van financiering iets
kunnen betekenen voor de klant. Zo ontstaan verschillende strategieën,
met verschillende risico’s, maar ook mogelijkheden voor nieuwe
verdienmodellen.
Bouwend Nederland ondersteunt de leden hierbij, zowel in het zoeken
naar kortere betalingstermijnen als naar nieuwe financieringsvormen
voor de lange termijn. Belangrijk is dat banken hierin hun rol weer
opnemen. Institutionele beleggers moeten (meer) bij de financiering van
(toekomstige) bouwopgaven worden betrokken. Maar ook de leden
moeten ruimdenkend zijn in het zoeken naar mogelijke kansen om
mee te financieren in bouwprojecten.
3. Duurzaamheid
Duurzaamheid is de laatste jaren concreet geworden, zeker ook in
de bouwsector. Duurzaam bouwen is getransformeerd van ‘lastige
regelgeving’ tot één van de belangrijkste bouwthema’s waarin voor
bouw- en infrabedrijven in de toekomst grote marktkansen liggen.
Het thema weegt steeds zwaarder bij keuzes en investeringsbeslissingen
van opdrachtgevers.
Duurzaamheid staat in de bouwsector voor vermindering van het
energieverbruik, efficiënter omgaan met materialen en het verhogen van
de gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van de gebouwde omgeving11.
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Bouwend Nederland stimuleert een gestage doorontwikkeling van
duurzaamheid, maar de acties moeten vooral uit de sector zelf komen.
We zetten ons in voor eenvoudige, effectieve en breed toepasbare
duurzaamheidinstrumenten, gericht op het duurzaam maken van het
bouwproces. Dit om de administratieve lasten te beperken en het groot-,
midden- en kleinbedrijf kansen te bieden op een duurzame bouwmarkt.
4. Imago van de sector
We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om het imago van de sector
te verbeteren. Dat heeft gewerkt! Het imago van de sector is verbeterd,
dat toont onderzoek aan. Nederlanders vinden de bouw belangrijk voor
de Nederlandse samenleving. Het belangrijkste vinden Nederlanders de
kwaliteit, dat afspraken worden nagekomen, vakmanschap en prijs. Vooral
daarop baseren zij hun oordeel. Berichten in de media of eigen ervaringen
als klant spelen de grootste rol in de oordeelsvorming. Er is nog wel
wat te winnen. Meer transparantie helpt om een beter imago te krijgen.
Transparant zijn over bijvoorbeeld planning, prijs en kwaliteit verbetert de
relatie met de klant. Die relatie is cruciaal, zoals we ook bij andere thema’s
constateren.

11 Notitie: Duurzaamheid inzet Bouwend Nederland 2011.
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5. Arbeidsmarkt
De kosten van arbeid bedragen tussen de 75% en 85% van de toegevoegde
waarde in een bouwbedrijf (bron: EIB). Het is daarmee kristalhelder
dat mensen het verschil maken voor het succes van een onderneming.
Er zal tot 2020 een verschuiving optreden in het type medewerker
waaraan de bouwsector behoefte heeft. Dat heeft niet alleen met
sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen te maken, zoals vergrijzing
en afnemende motivatie om voor een loopbaan in de (bouw) techniek te
kiezen, maar ook met de behoeften van bedrijven.
Het aantal uitvoerende mensen zal verder afnemen onder meer door een
toename van prefabricage en standaardisering. Er zullen altijd vakmensen
nodig blijven, maar hun vakmanschap verandert. De balans zal verschuiven
naar personeel dat opgeleid is voor het inrichten en managen van
bouwprocessen. Ketensamenwerking staat hierbij voorop. Competenties
als samenwerken en communiceren, worden steeds belangrijker.
Het is daarom heel belangrijk dat bouwbedrijven over voldoende
vakmensen, zowel middelbaar als hoger opgeleid, kunnen beschikken. We
zullen daarom de relaties met het onderwijs (vmbo, mbo, hbo en wo) goed
in het oog moeten houden. Daarvoor zullen er (nog) betere verbindingen
gelegd moeten worden, zowel op beleids- als op uitvoerend niveau.
Onderwijsprogramma’s en de wensen van het bedrijfsleven moeten dichter
bij elkaar worden gebracht. Voor het (v)mbo gebeurt dit al, voor het hbo en
het wo is er van beide kanten nog een flinke verbeterslag te maken. Het
verhogen van het kennisniveau, met name voor wat betreft vaktechniek, is
een belangrijk aandachtspunt op alle onderwijsniveaus.
Daarnaast verandert het traditionele beeld van de leerling: de sector zal
meer dan vroeger afhankelijk worden van (oudere) zij-instromers. De
onderwijsinfrastructuur in de sector moet aan de opleidingsbehoefte van
deze groep medewerkers (en hun werkgevers) voldoen.

Voor het aantrekken en behouden van medewerkers is het van belang dat
ondernemingen investeren in modern personeelsbeleid. Daarmee kunnen
ze zich onderscheiden en hun imago versterken. Investeren in modern
personeelbeleid is ook belangrijk om medewerkers te laten meegroeien
met de ontwikkelingen van het bedrijf.

4 Van ambitie naar thema’s voor de sector

De markt gaat andere producten vragen; hierdoor wordt bijvoorbeeld de
integratie van logistiek en techniek van grote betekenis. Mensen moeten
zich blijvend kunnen ontwikkelen door omscholing naar andere functies,
waardoor ze multifunctioneel worden en snel kunnen omschakelen om aan
veranderende eisen van opdrachtgevers te kunnen voldoen.
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6. Samenwerking in de keten
Ketensamenwerking betekent samenwerken als gelijkwaardige partners
en de traditionele ondergeschikte aannemer/onderaannemerrelaties
loslaten. We zullen het ‘verticale model’ een kwartslag moeten draaien. De
kernvraag is hoe samenwerkingspartners gezamenlijk hun dienstverlening
aan de klanten kunnen verbeteren. En dat is veelomvattender dan het
verminderen van faalkosten.
Om klanten een totaalconcept te bieden, kunnen bouwbedrijven ook
hun nek uitsteken door samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld
installatiebedrijven en energiebedrijven. Dat verbetert niet alleen de
samenwerking tussen bouwers onderling, maar kan ook het totale
dienstenpakket verbreden.
In verschillende deelsectoren, zoals de renovatie, zijn al voorbeelden
bekend van een goede ketensamenwerking die leidt tot een hogere
toegevoegde waarde voor de klant. Deze bouwbedrijven hebben een
ijzersterke startpositie omdat ze een voorsprong hebben in kennis en
expertise op het gebied van de organisatie van bouwprocessen.

4 Van ambitie naar thema’s voor de sector

Tot slot
De invulling van de verschillende thema’s zal gezichtsbepalend zijn voor
de toekomst van de sector. Die is toekomstklaar als we kans zien kwaliteit
te leveren op diverse terreinen: op de klantvraag geënte bouwprocessen,
financiering, duurzaamheid, de reputatie, modern personeelsmanagement
en ketensamenwerking. Het verbeteren van relaties met klanten, maar ook
met opdrachtgevers en opleidingsinstituten is daarbij van doorslaggevend
belang. Transparantie in alle contacten en uitingen is noodzakelijk om het
vertrouwen in de sector verder te vergroten en het imago van de sector
verder te verbeteren.
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voor een bouwonderneming

Uit een gezamenlijke publicatie van Bouwend Nederland en Rabobank
Nederland12 bleek dat bedrijven die een strategie hebben gekozen en er
bewust naar handelen, betere vooruitzichten hebben voor de toekomst.
Er zijn al vele koplopers met een vernieuwende strategie en zij scoren
gemiddeld beter op gerealiseerde omzet en bedrijfsresultaten.13
Bouwbedrijven hebben verschillende strategische opties, afhankelijk
van de specifieke marktomstandigheden waarin ze opereren en het
bedrijfsmodel dat ze hanteren. Er is geen allesoverstijgende strategie die
gegarandeerd tot succes leidt. Zo kunnen bouwbedrijven zich opstellen als
ketenregisseur, maar ook als capaciteitsbouwer met een lage prijs. Zoals
in hoofdstuk 3 geconstateerd, is er ruimte voor verschillende modellen in
elk van de scenario’s. Wel is er in bepaalde scenario’s meer ruimte voor
het midden- en kleinbedrijf en voor nichemarkten. Andere scenario’s
bieden weer meer ruimte voor efficiënt georganiseerde bedrijven, gericht
op schaalvoordelen.
Goed onderbouwde strategische keuzes maken, is de uitdaging voor
elk bouwbedrijf. We hebben in dit rapport daartoe een aantal aanzetten
gedaan. Ook reiken we bedrijven een instrument aan dat hen kan helpen
om hun strategische heroriëntatie op korte termijn te kunnen maken.

5 Van ambitie naar de strategische opgave voor een bouwonderneming

5 Van ambitie naar de strategische opgave

Stappen in een strategische heroriëntatie
Een strategische heroriëntatie bestaat altijd uit een externe en interne
analyse, waarbij een aantal vragen beantwoord wordt.
Externe analyse:
-

Trendanalyse: selectie relevante trends voor de omgeving
van het bedrijf.
Marktanalyse: welke producten heeft het bedrijf nu in welke markten
en wat zijn kansrijke Product-Markt Combinaties voor de toekomst?
Concurrentieanalyse: wie zijn de sterkste concurrenten en welke 		
strategie hebben zij voor de toekomst?
Stakeholderanalyse: wie zijn de belangrijkste stakeholders voor het 		
bedrijf en wat willen die? Wat zijn bijvoorbeeld de klantbehoeften
van huidige klanten?

Interne analyse:
-

-

Analyse van middelen: wat zijn de strategische middelen van het 		
bedrijf en welke middelen zijn van belang voor de toekomst?
Analyse van producten: welke producten biedt het bedrijf nu aan en 		
welke producten zou het bedrijf in de toekomst kunnen aanbieden? Is
hierin verbreding of juist meer specialisatie nodig?
Analyse van mensen: welk type medewerkers heeft het bedrijf en 		
hebben deze de juiste competenties?
Analyse van de waardeketen: hoe heeft het bedrijf de waardeketen 		
ingericht en hoe kan deze effectiever worden gemaakt?

12 Strategie loont, studie naar strategie in de bouw. Coproductie van Bouwend Nederland en Rabobank. Maart 2011.
13 Het rapport uit 2006, “De bouw in het perspectief van 2015” wees ook al op die noodzaak.
Deze noodzaak is alleen nog maar versterkt.
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5 Van ambitie naar de strategische opgave

voor een bouwonderneming

Combineren interne en externe analyse
Voor elke onderneming is het van groot belang om de interne organisatie
en de omgeving op elkaar af te stemmen. Bedrijven kunnen daarbij meer
werken vanuit hun interne sterkten en daarmee het bedrijf uitbouwen.
Andere ondernemers zullen zich meer richten op marktkansen en hun
bedrijf daarop aanpassen. Het is geen kwestie van goed en fout, elke
organisatie zal op basis van haar verleden weloverwogen keuzes moeten
maken voor de toekomst. De interne en externe analyse goed uitvoeren,
leidt tot die keuzes.
Van keuzes naar acties
Vervolgens zullen de strategische keuzes concreet gemaakt moeten
worden in een actieplan dat in de komende jaren wordt uitgevoerd. De
strategische keuzes kunnen bijvoorbeeld onderdeel worden van de
jaarplannen of zelfs kwartaalplannen.

6 Conclusies en hoe nu verder

De bouwsector mag met recht trots zijn op de kwaliteit van het geleverde
product, het verbeterde imago en de weerbaarheid die de sector getoond
heeft in de huidige economische crisis. Maar ‘goed’ kan altijd beter.
Dit rapport komt tot een aantal conclusies en aanbevelingen voor de
toekomst:
-

Er kan zich een viertal scenario’s voordoen. De meest waarschijnlijke
scenario’s zijn Bloemweide en Heideveld, waarin de klantvraag
gediversificeerd is, de financiering complex, en er grote verschillen
tussen deelmarkten zijn. In Bloemweide vindt dit plaats in een situatie
van economische groei, in Heideveld is er sprake
van economische krimp.

Deze ambitie betekent:
1
2

3

4

5

6

7

In 2020 ontzorgt de bouw opdrachtgevers en gebruikers bij aanschaf,
gebruik, onderhoud en transformatie van bouwwerken.
In 2020 biedt de bouw combinaties van bouwen met financiering, 		
energievoorziening, facilitaire dienstverlening en zorg in full service 		
concepten.
In 2020 kent de bouw een veelzijdigheid aan bouwondernemers 		
die bewust hun rol in de keten kiezen als totaalaanbieder, specialist of
capaciteitsaanbieder.
In 2020 zijn bouwondernemers leidend in de keten en zetten in 		
op de innovatieve kracht van toeleveranciers en ketenpartners om tot
klantgerichte oplossingen te komen.
In 2020 is de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 		
constructief en uitdagend en komen producten tot stand die voldoen 		
aan veranderende behoeftes van gebruikers.
In 2020 wordt de bouw gewaardeerd om de producten die duurzame 		
oplossingen zijn voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied 		
van wonen, werken, mobiliteit en natuur.
In 2020 heeft de bouw het imago van een aantrekkelijke werkgever 		
met veel oog voor vakmanschap en toegevoegde waarde van mensen.

6 Conclusies en hoe nu verder

Ambitie
In 2020 is de bouwsector een ondernemende en marktgerichte
sector. De wensen van opdrachtgevers en eindgebruikers
staan centraal. De sector staat bekend om zijn professionaliteit
en betrouwbaarheid en heeft een moderne uitstraling. Bouwen is
een kwestie van hoogwaardige kwaliteit en maatwerk leveren, waarbij
het werk verregaand geautomatiseerd en gestandaardiseerd is. Door
creatief ondernemerschap wordt geld verdiend aan duurzame
oplossingen en viert innovatie hoogtij.
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-

De invulling van de ambitie past prima bij de scenario’s Bloemweide
en Heideveld en is ook geschikt voor scenario Tulpenveld. Zou
scenario Zandwoestijn zich voordoen, dan zal er meteen aan een
plan B moeten worden gewerkt.

-

Onder de bouwbedrijven en vrije denkers leeft de breedgedragen zorg
dat de ambitie niet gerealiseerd gaat worden en dat er met het
huidige verandertempo grote kans is dat de bouwsector gaat vervallen
in haar nachtmerries.

6 Conclusies en hoe nu verder

Dit onderzoek wijst uit dat er voldoende marktkansen zijn voor de
bouwsector, zelfs in scenario’s van economische krimp. Om deze kansen
te benutten, moet de bouw voortbouwen op best practices en sectorbreed
een aantal thema’s aanpakken. De uitgangspositie om te veranderen is
goed, de kennis en ervaring met bouwprocessen is groot en er zijn al vele
goede voorbeelden van marktgericht denken en werken.
Om ons verandertempo meer kracht bij te zetten, moet de sector intensief
aandacht besteden aan een zestal thema’s:
1
2
3
4
5
6

De klantvraag
De financiering
Duurzaamheid
Het imago van de sector
De arbeidsmarkt
Ketensamenwerking

Bouwend Nederland en individuele bouwbedrijven nemen zelfbewust het
initiatief tot deze thema’s. Daarbij hoort gedrag gericht op het nemen van
verantwoordelijkheid, het opzoeken van onze klanten (en klanten achter de
opdrachtgever) en op het samenwerken met collega’s, opdrachtgevers en
bijvoorbeeld opleidingsinstituten.
Daarnaast moeten individuele bouwbedrijven strategische keuzes maken
voor de toekomst. Er is geen eenduidige allesomvattende strategie, er
zijn keuzemogelijkheden om de strategie te herzien, afhankelijk van de
specifieke bedrijfssituatie.
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We hebben de volgende activiteiten in gang gezet om dit rapport verder te
verdiepen, te concretiseren en om tot een strategie-instrument voor onze
leden te komen:
-

-

-

-

6 Conclusies en hoe nu verder

-

Deze visie vertalen we naar de secties van Bouwend Nederland door
middel van sessies in 2012. Deze vertaalslag richt zich op de impact
van trends op de ontwikkeling van de verschillende marktsegmenten
en op het identificeren van kansrijke Product-Markt Combinaties
(PMC’s) op sectieniveau. De invulling heeft plaats door middel van
interactieve workshops met de leden van de diverse secties.
De komende jaren zullen we in verschillende vormen in de secties 		
aandacht blijven besteden aan de zes thema’s die belangrijk zijn voor
de vernieuwing van de sector.
We publiceren over best practices van bedrijven die de 			
strategische heroriëntatie al hebben doorgemaakt. Met deze 		
voorbeelden willen we de veranderopgave concreet maken
en blijvend inspiratie geven.
We zetten onze lobby in voor zowel korte termijnvraagstukken die de
leden helpen om de economische crisis door te komen als ook om
lange termijnveranderingen mogelijk te maken die de vernieuwing 		
van de sector stimuleren.
Tot slot hebben we een kort strategietraject ontwikkeld voor
individuele bedrijven om de ondernemers te ondersteunen in 		
de strategische heroriëntatie op bedrijfsniveau. Bedrijven die hier
belangstelling voor hebben, kunnen gezamenlijk of individueel, 		
een aantal dagdelen begeleid worden. De werkwijze in dit proces 		
komt overeen met de gevolgde werkwijze bij de sectie-workshops
en bij de totstandkoming van dit rapport.

Daarnaast biedt het lidmaatschap van Bouwend Nederland veel informatie
en tal van producten die de leden kunnen helpen bij het maken van
keuzes voor 2020. Leden kunnen daarvoor onder meer terecht op de
website (www.bouwendnederland.nl), waar allerlei hulpmiddelen en
ledenvoordelen worden aangeboden en bij Bouwend Nederland Advies
(www.bouwendnederland.nl/advies). Hier kunnen individuele leden
terecht met hun vragen en problemen. Van arbeidsomstandigheden en
bedrijfsontwikkeling tot vragen op het gebied aanbestedingen, contracten,
vergunningen en personeelsaangelegenheden.
We hopen dat dit rapport u inspireert en aanzet om samen met Bouwend
Nederland en uw collega-bedrijven onze sector verder uit te bouwen tot
een ondernemende en marktgerichte sector.
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