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ING Economisch Bureau verwacht dat de bouwproduc-

tie dit jaar en volgend jaar met 2,5% groeit. Ondanks 

een terugval van het bouwvolume in het 2e kwartaal 

raken de orderboeken beter gevuld en worden bouw-

ondernemers optimistischer. De renovatiesector profi-

teert nog van het verlaagde btw-tarief tot halverwege 

2015. Het lijkt er echter wel op dat het effect van de 

lagere btw al grotendeels is uitgewerkt. Steeds vaker 

plaatsen particulieren hun klusopdrachten op internet. 

Voor kleine bouwbedrijven en zzp’ers zijn kluswebsi-

tes een goede manier om hun netwerk uit te breiden. 

Correctie bouwproductie na vier kwartalen van groei 

In het tweede kwartaal van 2014 is de bouwproductie met 

bijna 3% gedaald ten opzichte van de eerste drie maanden 

dit jaar. Dit kwam vooral door het zachte winterweer waar-

door bouwbedrijven in de wintermaanden flink konden 

doorwerken en in het tweede kwartaal de werkzaamheden 

daardoor relatief iets terug vielen. Hierdoor kwam er een 

einde aan de groei die vier kwartalen (2e kwartaal 2013 t/m 1e 

kwartaal 2014) duurde. Ondanks de daling in het tweede 

kwartaal lag over de gehele eerste acht maanden van 2014 

de bouwproductie toch nog 2% boven het niveau van dezelf-

de periode in 2013. De algehele trend is, na jaren van krimp, 

dus wel omhoog. ING Economisch Bureau verwacht dat de 

bouwproductie in zowel 2014 als 2015 groeit met 2,5%. 

Hiermee is eind 2015 de krimp van 2013 (-4,8%) goedge-

maakt maar ligt het volume nog ver onder de piek van 2008. 

 

Tabel 1 Bouwproductie naar deelsectoren (% j.o.j.)* 

 

2013 2014 2015 

Totaal bouw -4,8% 2,5% 2,5% 

Woningen & bedrijfsgebouwen (B&U) -8,0% 2,5% 3,0% 

Infrasector -1,9% 2,0% 2,5% 

Installatie, afwerking & sloop -3,0% 3,0% 3,0% 

Gerelateerde sectoren: 

   Bouwmaterialenindustrie -4,5% 2,5% 2,5% 

Architecten & ingenieurs -1,4% 2,0% 2,0% 

Bron: CBS en ramingen ING Economisch Bureau  *Het CBS levert per 

2013 de productiecijfers van de bouw niet meer opgesplitst naar nieuw-

bouw en renovatie. Hierdoor kunnen wij deze indeling niet meer gebrui-

ken voor onze vooruitzichten en zijn daarom overgeschakeld op de bo-

venstaande (minder detaillistische) onderverdeling. 

Figuur 1  Ontwikkeling bouwproductie en onder-

nemersvertrouwen, (januari 2008- september 2014) 
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Bron: CBS en Ecowin, bewerking ING Economisch Bureau 

 

Indicatoren wijzen op verder herstel 

De orderboeken raken in de bouw beter gevuld. Zo heeft het 

gemiddelde bouwbedrijf momenteel voor circa 6,5 maanden 

aan werk in portefeuille. Een jaar geleden was dit bijna één 

maand minder. De prijsdruk lijkt ook langzaam af te nemen. 

Steeds minder aannemers geven aan de prijzen te willen ver-

lagen. Bouwondernemers zijn dan ook het afgelopen jaar een 

flink stuk optimistischer geworden. Zo steeg het onderne-

mersvertrouwen tot -11 in september (figuur 1). Dit is het 

hoogste niveau sinds 2008 en een forse stijging ten opzichte 

van september 2013 (-37). De geopolitieke spanningen heb-

ben op het humeur van de binnenlands georiënteerde bouw-

ondernemer dan ook (nog) nauwelijks tot geen invloed. On-

danks de forse stijging van het vertrouwen moet uiteraard 

niet uit het oog worden verloren dat de bouwsector de forse 

productiekrimp tijdens de crisis van in totaal 25% nog lang 

niet te boven is. Er blijft een flinke overcapaciteit bestaan 

waardoor de winstgevend nog steeds onder druk staat.  

 

Herstel woningbouw 

Het herstel van de Nederlandse huizenmarkt doet het wat 

rustiger aan. In het derde kwartaal wisselden, ruim 39.000 

woningen van eigenaar. Dat zijn veel meer verkopen dan een 
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jaar eerder maar, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 

slechts iets meer dan in het 2e kwartaal. In oktober verbeter-

de wel weer het consumentenvertrouwen na een daling in 

augustus en september. De verwachting is ook dat het herstel 

van de Nederlandse economie en de arbeidsmarkt doorzet. 

Daarmee blijven de vooruitzichten voor de huizenmarkt posi-

tief. Een toename van de doorstroming op de huizenmarkt 

zorgt voor meer activiteit in de woningnieuwbouw. Zo nam 

het aantal afgegeven bouwvergunningen in de eerste acht 

maanden van 2014 met bijna 40% toe ten opzichte van de-

zelfde periode vorig jaar. 

 

Utiliteitsbouw: herstel met horten en stoten 

In de utiliteitsbouw zijn er begin 2014 veel nieuwe vergun-

ningen afgegeven voor de bouw van nieuwe scholen en trok 

ook de vergunningverlening voor hallen en loodsen weer 

aan. In het tweede kwartaal is er wel een terugval geweest in 

de afgifte van de vergunningen voor bedrijfsgebouwen. 

Bouwbedrijven actief in de utiliteitsbouw zagen wel een flinke 

toename van de orderposities. Nog steeds heeft echter ruim 

4 op de 10 van deze bouwbedrijven onvoldoende orders om 

al het personeel aan het werk te houden. 

 

Figuur 2 Omzetontwikkeling kleine bouwbedrijven 

en internetzoekopdrachten “btw en bouw” 
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Bron: CBS & Google trends, bewerkt door ING Economisch Bureau 

 

Onderhoudsmarkt “profiteert” van hoog- en laagcon-

junctuur 

De verbouw- en onderhoudssector onttrekt zich vaak voor 

een groot gedeelte aan de economische conjunctuur. De ver-

scheidenheid aan redenen om woningen op te laten knappen 

ligt hieraan ten grondslag. Als de woningmarkt goed draait 

en het aantal verkooptransacties hoog is profiteert de sector 

hiervan omdat mensen hun nieuw gekochte woning vaak la-

ten verbouwen of opknappen. Draait de woningmarkt daar-

entegen minder en krijgen huizenverkopers hun woning niet 

verkocht dan kunnen zij er voor kiezen om de woning te ver-

bouwen om deze zo aantrekkelijker te maken voor kopers. 

Ook kunnen ze besluiten toch maar niet te verhuizen en de 

huidige woning aan te laten passen aan hun actuele woon-

wensen door bijvoorbeeld een nieuwe keuken, uitbouw en/ 

of dakkapel te plaatsen. 

 

 
“Levert de dienst geen meerwaarde voor de klant op 

dan berekenen we géén kosten” 

Tijdens de crisis heeft Dijkhuis een paar duidelijke keuzes 

gemaakt. Van alleskunner heeft directeur Eberhard Dijkhuis 

het familiebedrijf helemaal omgedraaid tot specialist in maat-

schappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwik-

keling. Dijkhuis heeft tijdens de recessie van de afgelopen 

jaren het personeelsbestand flink ingekrompen van circa 30 

man personeel tot 12. Het overgebleven personeel is volle-

dig op de nieuwe bedrijfswaarden geselecteerd. Personeel 

levert ook jaarlijks twee ATV dagen in voor vrijwilligerspro-

jecten. De bedrijfsvoering van Dijkhuis is zoveel mogelijk 

duurzaam en circulair, verspilling is uit den boze. Dijkhuis 

noemt dat zelf “Volhoudbaar Bouwen”. Het woord “volhoud-

baar” is het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaam en past 

volgens de directeur beter bij hoe Dijkhuis tegen duurzaam-

heid aankijkt. Alles wat Dijkhuis doet moet volhoudbaar zijn 

en meerwaarde leveren voor mens, milieu en economie. 

Daarbij is de strategie dat Dijkhuis geen doorgeefluik is maar 

inhoudelijke kennis heeft van alle disciplines in het bouwpro-

ces. Dit doet Dijkhuis door een kostenopbouw te hebben op 

basis van toegevoegde waarde. Voor het geven van advies 

rekent hij een vergoeding. Dit gebeurt al bij een zorginstel-

ling en een bedrijfspand. De waarde van het advies levert de 

klant ook echt meerwaarde op. Levert de dienst geen meer-

waarde op voor de klant dan worden er ook geen kosten be-

rekend. Zo rekent Dijkhuis geen marge over onderaan-

nemers maar slechts de daadwerkelijk gemaakte administra-

tieve kosten en een coördinatievergoeding worden doorbe-

last. “Het gaat om meervoudige waarde toevoegen”, zegt 

Dijkhuis, “Meervoudige waardecreatie betekent dat het han-

delen niet alleen geld oplevert maar ook goed moet zijn voor 

het milieu en voor de mens. Alle drie tegelijk, niet het één of 

het andere. Dat is de nieuwe economie, de WEconomie. Niet 

slechts één partij moet daarvan beter worden zoals nu in de 

bouw vaak het geval is. Delen is het nieuwe vermenigvuldi-

gen”.  De ideale bouw ziet Dijkhuis als een sportclub die niet 

zonder inbreng van supporters kan maar ook niet zonder de 

materiaalman en de sterspeler. Dijkhuis is daarbij de bouw-

coach die verantwoordelijkheid neemt en met de klant mee-

denkt. Als opdrachten niet volledig binnen de strategie pas-

sen van het bedrijf dan doet Dijkhuis het niet, hoe financieel 

aantrekkelijk de werkzaamheden ook kunnen zijn.  

 
In 2012 publiceerde ING Economisch Bureau het rapport “Succesvolle 

bouwbedrijven ook in deze tijd”. Ondanks de recessie van de afgelopen 

jaren zijn er nog steeds bouwbedrijven die wel goed presteren. Om ook 

deze nog steeds goed draaiende kant van de sector te belichten, beste-

den we in ieder kwartaalbericht bouw de komende tijd aan één zo’n 

bedrijf aandacht. 

 

Stimulans verlaagd btw tarief lijkt al uitgewerkt 

Het kabinet heeft besloten om het verlaagde btw tarief op 

arbeid te verlengen tot 1 juli 2015. Het verlaagde percentage 

geldt voor de arbeidscomponent van de factuur van verbouw 

en onderhoud van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Het 

zijn vooral kleine gespecialiseerde bouwbedrijven die in 

deze markt actief zijn en hiervan profiteren. Na bekendma-

king van de regeling door de regering in februari 2013 nam 

het aantal zoekopdrachten op internet naar “btw in combina-
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tie met “bouw” flink toe (figuur 2). De omzet van kleine (ge-

specialiseerde) bouwbedrijven steeg tot een piek in het 3e 

kwartaal 2013. In de eerste zes maanden van 2014 daalde de 

omzet van deze kleine gespecialiseerde bouwbedrijven 

weer en lijkt het effect van de lagere btw uitgewerkt. Een 

soortgelijk patroon deed zich voor tijdens de vorige btw ver-

laging in 2010 en 2011. We verwachten dan ook dat het effect 

van de verlaagde btw reeds grotendeels is uitgewerkt en de 

verlenging tot juli 2015 nog maar beperkt zal leiden tot extra 

werkzaamheden. 

 

Online kanaal wint steeds meer marktaandeel 

In de onderhoudsmarkt worden werkzaamheden vooral ver-

kregen door mond-op-mond reclame. Net als in de detail-

handel neemt het marktaandeel van het online kanaal wel toe. 

Steeds vaker plaatsen particulieren hun klusopdrachten op 

internet waar vakmannen kunnen reageren op de opdrach-

ten. De gemiddelde waarde van een online opdracht is € 

1.250,- per klus en de verschillende soorten opdrachten zijn 

zeer divers. Totaal wordt er zo in 2014 naar schatting voor 

bijna € 700 miljoen aan opdrachten via internet vergeven. Dit 

is circa 8% van alle opdrachten in de klus- en onderhouds-

markt in Nederland
1
. ING verwacht dat het marktaandeel van 

de online klussen verder oploopt. 

 

Kluswebsites zorgen voor uitbreiding netwerk 

De kluswebsites zorgen indirect ook voor een uitbreiding 

van het netwerk van een bouwbedrijf of vakman. Een goed 

uitgevoerde opdracht leidt uiteindelijk vaak tot meer op-

drachten bij dezelfde klant en tot mond op mond reclame. 

 

Marktspelers in de online klussenmarkt 

Veruit de belangrijkste speler in de online bouwmarkt is 

Werkspot.nl met een marktaandeel van circa 40% (figuur 3). 

De afgelopen jaren is het aantal opdrachten dat op Werk-

spot.nl is geplaatst flink opgelopen tot ruim 170.000 in 2013. 

De verwachting is dat het aantal geplaatste klussen in 2014 op 

210.000 gaat uitkomen. Ook via Marktplaats bieden veel par-

ticulieren hun opdrachten aan. Casius is een relatief kleinere 

speler maar is met een gemiddelde opdrachtgrootte van 

meer dan € 8.000,- in het hogere segment actief voor grote 

verbouwingen en plaatsing van bijvoorbeeld gehele badka-

mers. Bouwbedrijven die zich bij Casius willen aanmelden 

moeten ook minimaal al twee jaar bestaan. Kluswebsite is een 

onderdeel van Bouwmaat en is in het middensegment actief. 

                                                             
1 Bron: USP market research en Werkspot 

Sectormanager Jan van der Doelen geeft advies 

Blijf innoveren, kapers op de kust!        

In dit nieuwe kwartaalbericht bouw concluderen we nog 

steeds een redelijke groeiverwachting qua volume. Vertrou-

wen en orders hebben zich niet negatief ontwikkeld ondanks 

het slechte tweede kwartaal van dit jaar. En toch voelt het nog 

niet comfortabel. Bouwbedrijven zijn naarstig op zoek naar 

nieuwe producten en nieuwe verdienmodellen. Ondertussen 

blijven de marges krap omdat er nog meer dan voldoende 

capaciteit aanwezig is. Het aantal faillissementen is behoorlijk 

afgenomen ten opzichte van vorig jaar waardoor de capaci-

teit niet snel vermindert. En dus blijft concurrentie op prijs 

nog te dominant. Helaas, want de meeste bouwers zijn onder-

tussen wel toe aan een wat beter rendement. Dit alles kan 

natuurlijk een goede driver zijn om zaken anders te gaan 

aanpakken. Maar beter is te reageren op de sterk verande-

rende buitenwereld. En nog beter: hierop te anticiperen. Im-

mers, de 21e eeuw is echt anders dan de vorige. Een paar 

typeringen van deze eeuw, vergeleken met de vorige, zijn de 

doorzettende vergrijzing, streven naar welvaartsbehoud in 

plaats van stijging ervan, een economie die vertraagt, over-

wegend vraag-gedreven markten, maatschappelijk verant-

woord opereren, toegevoegde waarde in plaats van loyaliteit 

en merktrouw, oriëntatie online want online is permanent be-

schikbaar en maakt van consument een kennisconsument. 

Transparantie, flexibilisering en individualisering zijn de 

nieuwe kernbegrippen. Allemaal elementen waarop mogelijk 

een bestaand business model moet worden aangepast. Of in 

het beste geval al lang aangepast is. Innovatie in de bouw is 

urgenter dan ooit. En omdat de bouw in Nederland een grote 

sector blijft met een volume van zo’n 80 miljard euro en de 

innovatiegraad nog niet hoog is in vergelijking met andere 

sectoren zijn er met de geschetste veranderingen ook partij-

en uit andere sectoren die wellicht waarde kunnen toevoegen 

in de bouw. Een onderneming als DHL is geïnteresseerd in 

bouwlogistiek. Een facilitair bedrijf zou samen met goede 

uitvoerende partijen de bouwregie kunnen voeren. Niet on-

logisch en niet onmogelijk. Voldoende redenen om blijvend 

innoverend te ondernemen. Een goed voorbeeld van een 

innoverende bouwer is een bedrijf in Twente dat begrijpt dat 

standaardisatie en diversificatie goed samen kunnen gaan om 

consumenten een betaalbaar maatwerkproduct te kunnen 

bieden. Samen met dedicated partners wordt een woning 

per stuk en op maat in volgorde van bestelling geprodu-

ceerd. 3D-BIM wordt hierbij toegepast om de productie zon-

der verspilling en wachttijden te laten verlopen. Binnen 1 

week zou een woning uiteindelijk kunnen zijn gebouwd. Het 

concept vertoont veel overeenkomsten met de bouw van 

auto’s waarbij in serie wordt geproduceerd maar waarbij er 

nauwelijks twee hetzelfde zijn. Een dergelijk concept past 

prima bij de elementen van de 21e eeuw.  ING nodigt u 

graag uit tot een gesprek over het thema innovatie. 

 

 

 

 

                       Jan van der Doelen 

                       ING Sectormanager Bouw  

                       en onroerend goed 
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Figuur 3  Schatting marktaandelen aantal online 

geplaatste klussen 

 
Bron: Werkspot.nl & ING Economisch Bureau 

 

Kiezen op kwaliteit en niet op prijs 

Om niet een enorme concurrentiestrijd te hebben op alleen 

de prijs hebben de meeste online aanbieders een “gesloten 

systeem”. Vakmannen kunnen daardoor niet elkaars gebo-

den prijzen zien. Bij Werkspot.nl reageren gemiddeld drie 

vakmannen op een aangeboden klus. Consumenten kiezen 

uiteindelijk uit de reacties zelf met wie ze contact opnemen. 

Dit kunnen ze doen op basis van profiel, beoordelingen van 

andere consumenten en prijsindicatie. Het blijkt dat de mees-

te consumenten daarbij niet voor de aanbieding kiezen met 

de laagste prijs. Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn vaak veel 

belangrijker. Een goed profiel plaatsen is voor een vakman 

dan ook erg belangrijk. De websites bieden hier vaak onder-

steuning bij aan. 

 



 

  
Disclaimer 

De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de 

analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit 

rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nati-

onale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Am-

sterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie 

is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING 

Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen 

dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. 

ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport 

kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werk-

nemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de 

inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van 

gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits 

de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank 

en de Autoriteit Financiële Markten. 
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