
     

Inventarisatie impact 
coronacrisis op de bouwsector 

 

Impressie van de bevindingen naar 
aanleiding van twee discussiesessies met 

Pioneering-leden uit de bouw 

 
 

8 juni 2020 

 

Auteurs 
Universiteit Twente 

Sahand Asgarpour 
Tom Coenen 
Vanessa Magnanimo 
Léon olde Scholtenhuis 

Stichting Pioneering 
Carmen Oude Wesselink 

 
  



Deelnemende partijen  
Dit rapport is gebaseerd op de schriftelijke beantwoording van een aantal vragen aan Pioneering-leden 
en op mondelinge bijdragen van deelnemers van de online sessies die plaatsvond en op 23 april en 4 
juni 2020. De input en resultaten zijn anoniem verwerkt. Aan deze groep wordt verder in dit rapport 
gerefereerd als “deelnemers”. Let wel dat de verschillende problemen en oplossingen in dit rapport 
door individuen ingebracht zijn en niet noodzakelijkerwijs gedeeld worden door alle deelnemers. 

 

Organisatie Afgevaardigde(n) Sessie 1 Sessie 2 Schriftelijk 
BINX Smartility Bram Schats X   
Bouwend Nederland Wilbert Schellens  X  
De Groot Vroomshoop Gerard Beltman X X X 
ELK René Olde Monnikhof   X 
Innodeen Hans Nieuwenhuis   X 
Marquant Advocaten Marieke Douwenga   X 
Mijande Wonen Rudy Ligtenberg   X 

Pioneering 
Jan Kamphuis X X X 
Geesje Philippi  X  

Plegt-Vos Peter Spelt X  X 
Provincie Overijssel Dominique Cremers-Meijnders X   

Raab Karcher 
Gerd Klunder X   
Gerjan Smelt X  X 

Rabobank Henri de Wilde    

Recreate Solutions B.V. 
Kees Wolbers X   
Roy Kamphuis X  X 

Regio Twente Ilse Schreurs X   
SallandWonen Hilco Haarsman   X 
Techniek Nederland Berhold van Benthem  X  
Universiteit Twente Karina Vink X    
Wassink Installatie Derk Wassink X   

Waterschap Vechtstromen 
Brigitte Broekert   X 
Stefan Nijwening  X X 
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Inleiding 
Als gevolg van de coronacrisis zien we allerlei veranderingen in samenleving die, zowel nu als later, 
weerslag zullen vinden in de dagelijkse praktijken in de bouwsector. Als bouwafdeling aan de 
Universiteit Twente hebben we in samenwerking met Stichting Pioneering een inventarisatie van de 
bestaande en verwachte problemen gemaakt. Deze probleemidentificatie stelt ons in staat om 
inzichten te geven in te verwachten conflicten, veranderende handelingspatronen en benodigde 
oplossingen waarmee we de vitaliteit, weerbaarheid en veerkracht van de bouw kunnen vergoten. 
Deze inventarisatie kan dus helpen bij het identificeren van oplossingen en strategische keuzes op het 
gebied van o.a. de bevoorradingsketen, werken in de “anderhalve meter samenleving” en beschikbaar 
werk. Deze inventarisatie is gemaakt middels een inschrijfformulier en twee online sessies. 

Ter voorbereiding op een online groepsdiscussie met een brede set vertegenwoordigers uit de bouw, 
hebben we allereerst een vragenlijst uitgestuurd naar Pioneering-leden. Zij definieerden voor hun 
eigen organisatie de verwachte problemen en oplossingsrichtingen. Daarna is deze informatie 
gebundeld en gebruikt als input voor een online discussiesessie. Deze discussie ging dieper in op deze 
problemen, potentiële oplossingsrichtingen en kansen. Een voorbeeld van de output van een discussie 
van één van de groepen via Google Jamboard is weergegeven in bijlage I. In de sessies is getracht 
onderscheid te maken tussen de tijdsspannen korte termijn (acuut), midden-lange termijn (tot en met 
sterke versoepeling coronamaatregelen) en de lange termijn (post-corona). In de tweede sessie heeft 
Henri de Wilde van de Rabobank een presentatie gegeven over de economische gevolgen van de bouw. 
Tijdens deze sessie waren ook Bouwend Nederland en Techniek Nederland vertegenwoordigd. 

Gebaseerd op deze momenten van input, levert dit rapport drie bijdragen. Als eerst geeft het de GWW 
en B&U – met inbegrip van hun leveranciersketen – een eerste inzicht in mogelijke problemen ten 
gevolge van de coronacrisis. Dit is belicht vanuit individueel perspectief en op een macro-economische 
schaal. Ten tweede biedt het onderzoekers, beleidsmakers en netwerkinstanties de mogelijkheid 
verdere (strategische) actie te ondernemen of besluiten te nemen tot nadere verkenning van 
benoemde problematiek. Tot slot benoemt het rapport thema’s die relevant zijn voor monitoring en 
vergelijk van de crisissituatie in de bouw in andere regio’s en landen.  
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Probleemidentificatie 
De geïdentificeerd problemen en uitdagingen zijn ingedeeld in de drie eerdergenoemde tijdsschalen. 
Het algemene beeld was dat er weinig acute problemen zijn op korte en middellange termijn. De 
partijen geven aan dat zij een korte dip wel kunnen opvangen. De sector is echter sterk 
conjunctuurgevoelig, waardoor er voor de langere termijn dus meer zorgen zijn.  

Korte-termijn  
De eerste groep van acute zorgen die geuit worden betreft de continuïteit in uitvoering van werk 
binnen de anderhalve-meter-samenleving. Het gaat hier onder andere om vertraging, inzet van meer 
mankracht en daaropvolgende financiële schade in lopende projecten. Immers kunnen deze niet met 
“gangbare” protocollen worden uitgevoerd en is het nodig om contactloos te werken.  

Ook de gezondheid van medewerkers blijkt een punt van zorg, voornamelijk bij werkzaamheden in de 
gebouwde omgeving, waar het lastig is om de gestelde afstand tot medewerkers en bewoners te 
houden. Dit heeft op haar beurt weer effect op de bereidwilligheid van mensen om werkzaamheden 
in hun gebouw/ruimte toe te laten.  

Daarnaast leveren de gesloten grenzen tussen landen problemen op voor verplaatsing van personeel 
en goederen. Hoewel de internationale bevoorrading volgens de deelnemers op dit moment nog geen 
grote problemen oplevert, was er in het begin wel hamstergedrag van enkele (af)bouwgoederen te 
constateren. De installatiebranche importeert ook goederen uit China, die mogelijk beperkter 
leverbaar worden, maar hierover bleken nog geen grote zorgen.  Tot slot zijn er Oost-Europese 
gastarbeiders teruggekeerd naar huis. De vrees bestaat dat deze tijdens de crisis niet terugkeren, 
alsook nadien in kleinere getalen. Hierdoor kan een structureel tekort aan arbeidskracht ontstaan.  

Midden-lange termijn 
Een geuite zorg door aanwezigen was dat publieke beeldvorming er toe zou kunnen leiden dat in 
termen van beperkende maatregelen limiterend gedacht word, in plaats van naar mogelijkheden 
waarmee wél doorgezet kunnen worden en dus bouwvolume kan worden gemaakt.  

Een andere discussie punt was dat de onderhoud en renovatieprojecten in vergelijking met het 
nieuwbouw hogere prioriteit krijgen voor het toewijzen van begroting en vergunningen. Dat kan 
ervoor zorgen dat een deel van de sector minder opdracht krijgt.  

Dat heeft potentieel gevolgen voor de voortgang van werkzaamheden en opdrachtverstrekking. 
Terugname in aantal opdrachten heeft in eerste instantie voornamelijk gevolgen voor ZZP’ers en kleine 
ondernemers. Deze zorgen worden gesterkt door een recente publicatie van het EIB. 

Een andere zorg is dat huur- en betalingsachterstanden ontstaan die voor problemen kunnen zorgen 
voor bijvoorbeeld woningcorporaties. Zij kunnen daardoor minder investeren.  

Problemen in de bevoorrading hangen sterk af van de tak binnen de bouw, maar kunnen, voornamelijk 
ontstaan wanneer de keten afhankelijk is van het buitenland en er weinig substitutiemogelijkheden 
zijn. Sterke lock-down maatregelen in het buitenland kunnen hierop grote invloed hebben.  

De huidige crisis laat echter zien dat thuiswerken in vele sectoren een serieus alternatief kan zijn en in 
sommige gevallen de productiviteit zelfs lijkt vergroot. Dit zorgt ervoor dat bedrijven de noodzaak van 
hun kantoorruimtes aan het heroverwegen zijn. Ten gevolge hiervan wordt op de middellange termijn 
verwacht dat de vraag naar commercieel vastgoed af zal nemen met een afnemende vraag naar 
bouwers als gevolg. Wel zal er zo lang de anderhalve meter nageleefd moet worden meer 
kantoorruimte per werknemer beschikbaar moeten zijn.  
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Lange termijn 
De economische toekomst van de bouwsector ten gevolge van de coronacrisis laat zich lastig 
voorspellen door de onzekerheden omtrent het virus. De laatste modellen van de Rabobank laten een 
economische dip zien van tussen de 4% en 6%. Ondanks de onzekerheid wordt er gehoopt op spoedig 
herstel en een tijdelijke dip – het zogenaamde “V” model – maar minder gunstige scenario’s zouden 
ook uit kunnen komen, afhankelijk van onder andere het verloop van het virus en de genomen 
maatregelen. Mede doordat er maanden zitten in de voorbereidings- en aanbestedingsfase, zit er 
tijdsverschil tussen initiatief en daadwerkelijke bouw en wordt de bouw als laat-cyclisch beschouwd. 
Dit heeft als voordeel dat terugval in de bouw voorzien, en daarmee (deels) voorkomen, kan worden. 

Potentiele problemen voor de toekomst hebben vooral betrekking op continuïteit. Dit zou kunnen 
ontstaan als gevolg van (mogelijk toch ontwikkelende) leveringsproblemen, betalingsachterstanden, 
een brede economische recessie en terugvallende opdrachtverstrekkingen van publieke of particuliere 
opdrachtgevers.  

Deze continuïteitsproblemen kunnen leiden tot gedwongen ontslagen en faillissementen in de keten. 
Deze hebben een maatschappelijke impact en kunnen, in geval van een ontwikkelende economische 
recessie, ook andere transities richting verduurzaming, energietransitie en klimaatneutraal bouwen, 
beïnvloeden. Anderzijds zal bijvoorbeeld digitalisering door de crisis juist – noodgedwongen – een duw 
in de rug krijgen.  

De exacte uitwerking van de crisis is echter zeer segment-afhankelijk. Binnen de woningbouw zijn 
zodanige tekorten voorzien dat er geen problemen worden voorzien omtrent de uitvoering, terwijl een 
sterke afhankelijkheid van publiek geld in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) kan zorgen voor 
problemen in de lange termijn. 

Gemiste belastinginkomsten voor kleinere overheden zullen op deze manier problemen op kunnen 
leveren met betrekking tot investeringen en opdrachtverstrekking. Er zijn verschillende initiatieven om 
de vergunning- en opdrachtverstrekking op pijl te houden, en daarmee de gevolgen voor de sector te 
minimaliseren.  

Daarnaast dreigt het koopwoningsegment stil te vallen doordat het lage consumentenvertrouwen 
ertoe leidt dat pas verkocht wordt nadat er een nieuwe woning gekocht is. Dit kan tot een spiraal 
leiden die de woningmarkt doet stilvallen. Ook zou een daling van het besteedbaar inkomen van 
invloed kunnen zijn op de huizenmarkt. Aan de andere kant blijft het tekort aan woningen stijgen, dus 
er wordt verwacht dat de vraag naar nieuwbouw onverminderd blijft bestaan.   
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Kansen en oplossingen 
In dezelfde tijdsschalen zijn aangedragen oplossingsrichtingen en kansen hieronder samengevat. 

Korte-termijn  
De problemen op korte termijn zijn sterk gerelateerd aan de “intelligente lock-down” in Nederland. De 
kansen en oplossingen voor deze groep liggen dan ook op de focus op wat wél nog kan binnen het 
gestelde kader. Initiatieven als Samen Veilig Doorwerken geven hier richtlijnen voor. 
Sectororganisaties Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben daarnaast vanaf het begin 
ingezet op continuïteit over de gehele waardeketen om zowel op de korte als de lange termijn.  

Mochten bepaalde werkzaamheden niet meer uitgevoerd kunnen worden met inachtneming van 
anderhalve meter afstand, dan moet er gekeken worden welke andere type werkzaamheden naar 
voren gehaald kunnen worden. Het verschilt sterk per organisatie wat hierin mogelijk is.  

Veel van de korte-termijnproblemen zijn voor grote groepen organisaties aan de orde. Het delen van 
oplossingen wordt als belangrijk aangegeven, maar een platform of methode hiervoor ontbreekt nog. 
Er wordt door deelnemers gedoeld op kennisuitwisseling en afstemming op directieniveau en het 
uitvoeren van een nationale controle of monitoring op bevoorrading van bouwgoederen en 
grondstoffen. 

Daarnaast kan een brede risicoanalyse bijdragen aan het maken van de juiste keuzes, zowel op korte 
als lange termijn. Wat deze risicoanalyse inhoudt voor bedrijven en de sector, werd niet benoemd. 

Midden-lange termijn 
Om de bouw door te laten gaan in de anderhalve-meter-samenleving zullen bepaalde processen 
opnieuw ingericht moeten worden. Dit geldt in het bijzonder voor werkzaamheden in bewoond en 
stedelijk gebied. Hoe dit moet geschieden, is context-afhankelijk en zal per individuele organisatie en 
proces bekeken moeten worden.  

Ook digitalisering/robotisering zal hieraan bij kunnen dragen. Op sommige gebieden zou innovativiteit 
juist nu gestimuleerd/beloond moeten worden door opdrachtgevers, maar ook binnen bedrijven blijft 
focus op innovatie noodzakelijk. Digitalisering van bijvoorbeeld stakeholderinspraak zou bij kunnen 
dragen op processen tijdens de crisis te verbeteren, maar ook na de crisis nuttig zijn.  

Opdrachtgevers zouden een rol kunnen spelen in vormgeving van passende (nieuwe) uit- en 
aanbestedingsvormen die rekening houden met grote onzekerheden.  

Een andere oplossingsrichting zou zijn om de bevoorradingsketen onder de loep te nemen om te 
bekijken hoe de afhankelijkheid van het buitenland kan worden verkleind. Dit bevordert continuïteit 
in de bouw, ook op de langere termijn.  

Ondanks dat het minder urgent is dan het oplossen van de crisis, gaven de deelnemers aan dat er ook 
een infrastructuur achter de verduurzaming en energietransitie is opgebouwd in de afgelopen jaren. 
Om te voorkomen dat de kennis, regelingen en ervaring op deze gebieden vervalt, zou ook hier 
aandacht voor moeten blijven bestaan. Daarnaast biedt de huidige situatie zelfs mogelijkheden om 
deze transities op bepaalde aspecten te versnellen.  

Lange termijn 
Om gevolgen op de lange termijn te beperken wordt sterk naar de overheid gekeken. Aan de ene kant 
is duidelijkheid en vrijheid binnen de gestelde kaders nodig om zoveel mogelijk door te gaan en aan de 
andere kant wordt gevraagd om de opdrachtverstrekking, vergunningen en bestemmingsplannen aan 
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te passen aan werkzaamheden die wel kunnen en vooral niet terughoudend te zijn in 
opdrachtverstrekking, ook met betrekking tot nieuwbouw (iets waar ook in het eerder genoemde EIB 
rapport naar verwezen wordt). De deelnemers leken dus niet zo zeer op zoek te zijn naar externe hulp, 
maar des te meer naar mogelijkheden om hun ondernemerspotentieel te benutten om de coronacrisis 
en daaropvolgende economische terugval het hoofd te bieden.  

In de bouwsector zijn snel protocollen ingevoerd zodat er ook binnen de anderhalve meter 
samenleving doorgebouwd kan worden. Hierdoor zijn de directe gevolgen op de korte en middellange 
termijn beperkt voor de sector. Het is dan ook de voorspelling dat pas in 2021 de gevolgen voor de 
bouw groter zullen worden. Sectororganisaties Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben 
daarnaast vanaf het begin ingezet op continuïteit over de gehele waardeketen om zowel op de korte 
als de lange termijn.  

Ook is de gemeenschappelijke verklaring Samen doorbouwen aan Nederland een voorbeeld waarbij 
de overheid, de bouw- en technieksector, financiële instellingen en brancheorganisaties afspraken 
maken om deze terugval te voorkomen.  

Tevens zal het inspelen op de uitdagingen innovaties op kunnen leveren die ook na de crisis bijdragen 
aan hogere productiviteit. Een sector-brede aanpak om bijvoorbeeld digitalisering en verduurzaming 
aan te pakken zou hierbij mogelijk effectief kunnen zijn.  

Tot slot kan een lange-termijn monitoring en evaluatie van de benoemde problemen bijdragen aan 
het beperken van de gevolgen na de crisis en voor een mogelijk volgende crisis. Zo kan de bouw leren 
van deze uitzonderlijke situatie.  
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Conclusie 
De opgehaalde informatie geeft inzicht in de problemen in de bouw. Hoewel er op het moment door 
veel partijen geworsteld wordt om werkzaamheden zo veel mogelijk te continueren binnen de 
gestelde kaders, bevinden de verwachte problemen zich voornamelijk op de lange termijn in de vorm 
van continuïteit. Door deelnemers wordt gesteld dat er oplossingen gezocht en gedeeld moeten 
worden binnen de gehele sector. Concreet werden hier vaak maatregelen in de digitalisering genoemd, 
maar ook het blijven investeren in lopende ontwikkelingen richting duurzaamheid en industrialisering 
van bouwprocessen wordt als essentieel ervaren om de sector ook op de langere termijn overeind te 
houden en aan de vraag te kunnen voldoen.  

De deelnemers waren overwegend pragmatisch en keken voornamelijk oplossingen voor de korte 
termijn: het ‘laaghangend fruit’. Denk hierbij het ontwikkelen van digitale stakeholderparticipatie of 
richtlijnen voor bouwprocessen in de anderhalve-meter-samenleving. De “bouwsector” bestaat echter 
uit veel verschillende sub-sectoren met ieder hun eigen problemen. Ook de oplossingsrichtingen 
verschillende daarom per soort bedrijf en sub-sector. Zo wordt verwacht dat door de steeds 
toenemende vraag naar woningen in de woningbouwsector weinig economische terugslag zal zijn ten 
gevolge van de crisis, terwijl dat er in de GWW op de lange termijn terugval wordt verwacht. 

Tot slot wordt er door deelnemers uit de markt een leidende rol van (opdrachtgevende) overheden 
gevraagd. Slim indelen van werk en naar voren halen van werkzaamheden die wel binnen deze situatie 
uitgevoerd kunnen worden spelen daarbij een rol, maar ook, en wellicht nog belangrijker, het blijven 
verlenen van vergunningen en het uitvragen van projecten zonder hierbij oog te verliezen voor de 
spelende tendensen zoals de energietransitie. Middels initiatieven als “samen doorbouwen aan 
Nederland” probeert de sector gezamenlijk de gehele keten te stimuleren om de opdrachten en 
uitvoering op gang te houden. Het gehele bouw-ecosysteem moet, zowel in als na de crisis, in 
evenwicht blijven om de continuïteit te waarborgen.  
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Bijlage I: Voorbeeld output discussie in sessie 1 
Voorbeeld van een van de digitale flip-overs via Google Jamboard van één van de discussiegroepen.  

 


