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Veel kleine bedrijven en zzp-ers

• Na specialistische zakelijke bedrijven en handel telt de 
bouwnijverheid het grootste aantal bedrijven: meer dan 
140.000 in 2014.
– Ter vergelijking: in de industrie waren slechts een kleine 57.000 

bedrijven actief.

• Gesjoemel in het groot (De bouwfraude affaire) en in het 
klein (veel leed bij de individuele huizenbezitter)

• Weinig middelen voor R&D

• Weinig automatisering en geen spectaculaire 
productiviteitsgroei
– Industriële bouw is al heel lang een belofte
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Kleine marges
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Wat is een topsector?

• Economische betekenis groot?!
– De bouw exporteert niet veel

• Samenwerkingsvermogen groot?!
– Sinds 10 jaar bestaat Bouwend NL

• Innovatievermogen groot!?
– De bouw doet weinig aan R&D

• Valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie 
van EZ?
– Formeel speelt dat geen rol, maar toch

– De bouw dus niet!
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“Naar een Dynamische Duurzame Delta”

• Ministerie EZ zoekt 

nieuwe oriëntatie

• Maatschappelijke 

uitdagingen 

centraal
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Energie besparen

• Als de maatschappelijke uitdagingen 

centraal komen te staan, kan men 

niet  meer om de bouw heen

• 40 procent van ons primaire 

energieverbruik gaat naar pure warmte
– Daar liggen de kansen voor besparing plus vermindering 

afhankelijkheid van gas

• De doelstelling uit het Nationale Energie Akkoord om 
jaarlijks 1,5% energie te besparen zal zonder de 
bouw niet gehaald worden
– Geen high tech, maar bestaande technieken

– Niet zo spannend?
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Nieuwe materialen en hergebruik

• De bouw is een cruciale 
partij in de vormgeving van
een circulaire economie 

• Samenwerking met toeleverende
sectoren (chemie) noodzakelijk

• Innovatie in de bouw is innoveren in lange en relatief 
instabiele ketens
– De uitdagingen liggen minder in de techniek, maar in de 

organisatie van de toepassingsprocessen
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http://www.innovatievematerialen.nl/index.php/IM_2_2015?id=239
http://www.innovatievematerialen.nl/index.php/IM_2_2015?id=239
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Evenement: Bouwen aan groene ketens
Datum: 7 oktober 2015
Locatie: Honig Complex, Nijmegen
Tijd: 08.30 – 13.00 uur


