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In dit artikel zal de grote verschei-
denheid in de bouwbedrijven en 
hun opdrachtgevers worden be-
licht. In het bijzonder wordt aan-
dacht besteed aan de verschillen 
tussen de B&U en infra. Niet alleen 
gaat het om de aard van de werk-
zaamheden, maar ook de kenmer-
ken van de opdrachtgevers op de 
verschillende deelmarkten. Het is 
van belang de verschillen te on-
derkennen, omdat bij de discussie 
over mogelijke veranderingen in 
het gedrag van bedrijven en op-
drachtgevers het gevaar bestaat, 
dat daar geen rekening mee ge-
houden wordt. 

De bouwproductie
Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) houdt met ver-
schillende statistieken bij wat en 
hoeveel gebouwd wordt in Neder-
land. Een blik in de toekomst om 
de toekomstige vraag naar bouw-
productie te verkennen wordt jaar-
lijks gedaan door het Centraal Plan 
Bureau (CPB) en het Economisch 
Instituut voor de Bouwnijverheid 

(EIB). De prognoses van het EIB 
reiken het verste in de tijd en zijn 
het meest gedetailleerd. Onder-
scheid wordt gemaakt in woning-
bouw, utiliteitsbouw en GWW. 
De tabellen geven de omvang en 
de verdeling van de productie 
weer. Naast nieuwbouw wordt 
onderscheid gemaakt naar herstel 
en verbouw, alsmede onderhoud. 
De nieuwbouw betekent meestal 
een uitbreiding van de voorraad 
gebouwen en andere bouwwer-
ken. In toenemende mate wordt 
er ook gebouwd voor vervanging 
van delen van de voorraad. In de 
meeste gevallen komt dit door het 
beëindigen van de economische 
levensduur. In de woningbouw 
onderscheiden we koop- en huur-
woningen. Voor het op de markt 
komen van opdrachten maakt dat 
niet veel uit. Slechts voor rond 
8000 particulieren is er een recht-
streekse relatie tussen opdracht 
en bewoner. De utiliteitsbouw 
valt uiteen in een privaat en een 
publiek deel. Tot dit laatste horen 
openbaar bestuur, onderwijs, zorg 

en overige diensten. De private 
sector wordt onderverdeeld in 
agrarische gebouwen, gebouwen 
voor industrie en bouw, handel en 
verkeer, vervoer en communicatie 
en zakelijke diensten. Ook in de 
GWW kan op verschillende ma-
nieren een onderverdeling wor-
den gemaakt. Vervoer kan per rail, 
over de weg en via het water. Ver-
voer per pijp komt op grote schaal 
voor. Denk alleen maar aan de ri-
olering, het water en het aardgas. 
Dan is er de bescherming ten het 
water en het waterbeheer. Globaal 
omvat de B&U 80 en de GWW 20 
procent van de bouwproductie.
De vooruitzichten voor de bouw 
worden door het EIB positief ge-
noemd. Actueel vindt een flinke 
groei plaats, die de komende ja-
ren afvlakt maar niet verdwijnt. 
De belangrijkste pijler onder de 
toeneming van de productie is de 
economische groei. Deze is van in-
vloed op de economische levens-
duur van bouwobjecten. Hogere 
inkomens roepen bovendien de 
vraag op naar meer luxe die zich 
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De bouwnijverheid is een grote bedrijfstak, waarin veel verschillende 
activiteiten schuil gaan. De werkzaamheden variëren van de Deltawer-
ken tot de klussenbus. Naast de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) on-
derscheiden we de grond-, weg- en waterbouw (GWW) als belangrijke 
deelsectoren binnen de bedrijfstak. Infra is overigens tegenwoordig 
ook een gangbare benaming voor GWW. Een ander verschil bestaat 
in de verdeling naar bouwbedrijven en bouwinstallatiebedrijven. Daar 
binnen wordt het werk weer uitgevoerd door hoofdaannemers en on-
deraannemers. Samen tekenden de in de bouwnijverheid opererende 
bedrijven in 2007 naar schatting voor rond 55 miljard euro bouwpro-
ductie (prijzen 2006). De omzetcijfers van hoofd- en onderaannemers 
zijn hierbij niet opgeteld, zodat dubbeltelling wordt vermeden. Niet in 
de bouwproductie is opgenomen het werk in eigen beheer van wo-
ningcorporaties en andere bedrijven. Ook zwart werk en doe het zelf 
zijn niet in de berekening betrokken. Nauw verbonden met de gang 
van zaken in de bouwnijverheid zijn toeleveranciers, adviseurs en ont-
werpers. Statistisch zijn zij niet ingedeeld bij de bouw. Bij het totaal 
aan investeringen dat jaarlijks in bouwwerken wordt gedaan, wordt 
hun bijdrage uiteraard wel meegeteld. 

De bouwnijverheid heeft 
veel gezichten
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men. Een bijzondere positie onder 
de opdrachtgevers wordt ingeno-
men door de overheden: het Rijk, 
de gemeenten, de provincies en de 
waterschappen. Het bijzondere is, 
dat naast de algemene rechtsre-
gels die voor alle opdrachtgevers 
gelden ook specifieke bepalingen 
voor het uitbesteden van werk van 
kracht zijn. Invalshoek is daarbij 
het waarborgen van de concur-
rentie tussen opdrachtnemers 
(denk ook aan Europese aanbeste-
dingsregels) en vanuit het publiek 
belang het nastreven van een zo 
groot mogelijke transparantie. Het 
gaat immers om de besteding van 
algemene middelen.

opdrachtverlening.
Onder de professionele op-
drachtgevers treffen we aan: pro-
jectontwikkelaars, overheden, 
woningcorporaties, openbaar ver-
voerbedrijven, Pro Rail, kabelbe-
drijven, winkelketens, bedrijven 
met meer vestigingen. Bij inciden-
tele opdrachtgevers denken we 
aan particulieren, personen, zowel 
als bedrijven en ander organisaties. 
Kenmerk is de geringe frequen-
tie waarin men een beroep doet 
op een bouwbedrijf. Incidentele 
opdrachtgevers kunnen zich – zo 
goed als ook professionele – laten 
bijstaan door professionals. Er zijn 
genoeg adviseurs en ontwerpers 
die deze rol op zich kunnen ne-

uit in meer vierkante meter en een 
hoger afwerkingniveau.
Andere factoren die van invloed 
zijn op de jaarlijkse bouwproduc-
tie vinden we in de demografische 
ontwikkeling en sociaal-culturele 
ontwikkelingen.

Opdrachtgevers
Jaarlijks worden vele tienduizen-
den opdrachten in de bouw ver-
strekt. De meeste daarvan zijn 
relatief klein. Echt heel grote op-
drachten, waarvoor alleen echt 
grote bedrijven in aanmerking 
komen, worden maar beperkt 
op de markt gebracht. Voor de 
onderlinge concurrentie tussen 
bouwbedrijven is dit van groot be-
lang. Een belangrijk onderscheid 
aan opdrachtgeverzijde is een 
verdeling naar professionele en 
incidentele opdrachtgevers. Om 
dit onderscheid inhoud te geven 
gaat het vooral om de frequentie 
waarin een opdrachtgever zich 
op de markt begeeft. Zo kan een 
woningcorporatie professioneel 
heten bij het geven van opdrach-
ten voor onderhoud, maar als een 
incidentele opdrachtgever gelden 
voor nieuwbouw. Dit geldt voor 
meer spelers. Voor professioneel 
gedrag is in ieder geval van be-
lang te beschikken over eigen ken-
nis voor het met succes selecteren 
van opdrachtnemers. Verdere 
noodzakelijke kennis hangt samen 
met de eigen rol en de wijze van 
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Tabel 1: Raming van de bouwproductie per sector,
2007-2013, min euro, prijzen 2006.

Tabel 2: De gww-productie, 2006-2013, min euro, 
excl. btw, prijzen 2006.

Figuur 1: Omzet bouw 2006, opdrachtverkrijging.



onderhandse aanbesteding nodigt 
de opdrachtgever een beperkt 
aantal bedrijven uit een aanbie-
ding te doen. Bouwbedrijven kun-
nen ook zelf een product aanbie-
den en dit sleutelklaar opleveren: 
turn key. Deze methode lijkt veel 
op wat Design&Construct is gaan 
heten. De bouwer neemt ook het 
vervaardigen van het ontwerp op 
zich. In termen van opdrachtver-
lening kan dit na gunning uit de 
hand of na aanbesteding. Meestal 
zal bij de start van de bouw in 
grote lijnen overeengekomen zijn 
hoe het product er moet uitzien 
en hoe het wordt samengesteld. 
Nog een stap verder is de moge-
lijkheid om aan het ontwerpen 
en bouwen ook de financiering 
en (een gedeelte) van de exploita-
tie, zoals onderhoud te koppelen. 
Nog ongenoemd is het bouwteam. 
Hierin werken opdrachtgever, 
ontwerper en bouwer(s) samen. 
Een selectieprocedure om tot de 
samenstelling van het bouwteam 
te komen is niet ongebruikelijk. 
Projectontwikkeling door bouw-
bedrijven komt regelmatig voor. 
We spreken dan van bouwen voor 
eigen risico. Als zich geen klanten 
aandienen blijft de bouwer met 
zijn bouwwerk zitten. In de figu-
ren en tabellen is goed zichtbaar 
welke aandeel de verschillende 
vormen van opdrachtverlening 
in de omzet van bouwbedrijven 
hebben. Er blijkt daarbij een groot 
verschil tussen de gang van zaken 
in de B&U en die in de GWW. De 
verschillen doen zich voor zowel 
naar type opdrachtgever als de 
wijze waarop opdrachtgevers hun 
werk in de markt zetten. In de sec-
tor grond-, water- en wegenbouw 
is de overheid de dominante op-
drachtgever.

Verschil tussen B&U en GWW
De B&U is goed voor rond 80 pro-
cent van de jaarlijkse bouwpro-
ductie. Daarvan komt maar een 
gering deel voor rekening van de 

bouwbedrijven. De toegepaste 
techniek maakt het meestal ook 
mogelijk deze keuze te maken. 
Zwaartepunten in de werkzaam-
heden zullen ontstaan afhankelijk 
van het commerciële succes van 
de onderneming op deelmarkten.
Hoe komen bouwbedrijven aan 
werk. Daarvoor zijn een aantal 
mogelijkheden te onderscheiden. 
Om te beginnen is de een-een re-
latie met een klant. De klant gaat 
op grond van de goede namen 
of goede eerdere ervaringen met 
een bedrijf in zee zonder concur-
rerende aanbiedingen van andere 
bedrijven te vragen. Het werk 
wordt uit de hand gegund. Veel 
bouwbedrijven vinden dit een ide-
ale situatie. Meestal wordt een re-
delijke prijs afgesproken en staat 
de productie niet onder druk van 
een (te) krappe marge. Binnen het 
een-een verkeer valt ook het klan-
tenwerk, waarbij achteraf wordt 
afgerekend. Dan kennen we de 
aanbesteding van werk. Hiervoor 
geldt een tweedeling: openbaar 
en onderhands. Aan een openbare 
aanbesteding kan ieder bouwbe-
drijf dat voldoet aan de kwalifi-
caties die de opdrachtgever heeft 
geformuleerd deelnemen, De 
overheid maakt op grote schaal 
gebruik van deze methode om een 
opdrachtnemer te vinden. Bij een 

Opdrachtnemers
Aan de aanbodzijde van de bouw-
markt vinden we aanbieders van 
bouwcapaciteit. Het zijn de bouw-
bedrijven in de B&U en de GWW. 
Een grove indeling is die in hoofd- 
en onderaannemers. Meer spe-
cifiek treffen we veel gespeciali-
seerde bedrijven aan die voor een 
deel in onderaanneming, maar 
ook wel als hoofdaannemer wer-
ken. De specialisatie kan betrek-
king hebben op een vaardigheid: 
straatmaken, tegelzetten, grond-
werk, metselen en voegen, heien, 
bronbemaling en nog veel meer. 
Ook zijn er installatiebedrijven 
voor water, warmte en lucht, stu-
kadoors, schilders, natuursteenbe-
werkers, glaszetters, eigenlijk te 
veel om op te noemen.
Daarnaast kan specialisatie ook 
een andere invulling hebben. Een 
bedrijf kan zich manifesteren als 
woningbouwer, goed in zieken-
huizen en gevangenissen en bij-
zonder vaardig in het realiseren 
van kantoren. In de GWW kan je 
gericht zijn op wegen, vaarwegen, 
dijken, bruggen, kabels, buizen en 
leidingen, om maar enkele voor-
beelden te noemen. 
Veel bedrijven en in het bijzon-
der in de B&U hebben zich niet 
gespecialiseerd. Zij manifesteren 
zich als algemene aanneming- of 
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Figuur 2: Kostenstructuur 2006.



opdrachtnemers worden niet door 
iedereen als ideaal bestempeld. 
Sommigen reppen zelfs van het ri-
sico van verstarring als de relaties 
niet worden versoepeld en gemo-
derniseerd. Bij het zoeken naar op-
lossingen is het verstandig kennis 
te nemen van onderzoekresultaten 
en statistieken die inzicht bieden 
in de materie. Dan blijkt dat niet 
alles steeds is, wat het in eerste in-
stantie lijkt. In dit artikel is het as-
pect van de opdrachtverlening- en 
verkrijging belicht. Cijfermateriaal 
is ontleend aan publicaties van het 
EIB. Andere onderzoekresultaten 
uit deze bron geven ook inzicht 
in de commerciële resultaten van 
bouwbedrijven. Zo is bijvoorbeeld 
informatie over de relatie tussen 
opdrachtgevers en bouwers, ver-
zameld in opdracht van PSIBouw, 
beschikbaar.
Duidelijk is dat de bouw meer ge-
zichten heeft.

het geval. Toch wordt in tal van 
beschouwingen dikwijls alles over 
een kam geschoren. Problemen lij-
ken zich dan gelijk voor te doen in 
alle delen van de bouwnijverheid. 
Dat hoeft echter niet het geval te 
zijn. De cijfers in dit artikel geven 
een goede indruk van de verschil-
len in opdrachtverstrekking en 
–verkrijging. Ook in de kosten-
structuur zijn verschillen aan te 
wijzen. Heeft in het ene geval de 
private sector volstrekt de over-
hand, in het andere is de overheid 
bepalend. Dit laatste heeft tot ge-
volg, dat er extra (Europese) re-
gelgeving van toepassing is die tot 
afwijkende relatiepatronen leidt. 
Praktijken die in het private deel 
van de bouw goed blijken te wer-
ken, zoals het uit de hand gunnen 
of langjarige samenwerking tus-
sen opdrachtgever en opdracht-
nemer zijn in het publieke deel in 
feite uitgesloten. Alleen daarom al 
zijn B&U en GWW heel slecht met 
elkaar vergelijkbaar.

Slot
De bouwproductie heeft op dit 
moment een nog niet eerder be-
reikte omvang In dat opzicht gaat 
het goed in de sector. De ontwik-
kelingen in de bouw verlopen ech-
ter niet steeds vlekkeloos. Er zijn 
wensen voor meer innovatie en 
meer productiviteit. De verhou-
dingen tussen opdrachtgevers en 

overheid. De figuur met de verde-
ling van de utiliteitsbouw laat dit 
goed zien. Onderwijsgebouwen, 
gebouwen voor de gezondheids-
zorg en natuurlijk de gebouwen 
voor het openbaar bestuur kunnen 
we tot de publieke sector rekenen. 
De woningbouw wordt volledig 
door private partijen opgedragen. 
De GWW tekent voor het over-
blijven een/vijfde deel van de 
bouwproductie. Private opdracht-
gevers zijn voor een belangrijk 
deel te vinden in de hoek van de 
vroegere overheidsbedrijven. Het 
verschil tussen de deelsectoren 
in de bouw is evident. In de B&U 
wordt maar een beperkt deel van 
het werk in concurrentie verkre-
gen, terwijl het in de GWW amper 
voorkomt dat je in een een-een re-
latie aan werk komt. Tevens blijkt 
hoe omvangrijk de hoeveelheid 
werk uit openbare aanbesteding 
in de GWW is. Niet alleen is er dus 
een fors verschil in de aard van de 
werkzaamheden tussen B&U en 
infra, ook de omgeving waarin zij 
werken is lang niet dezelfde. De 
geringe afhankelijkheid van over-
heidsopdrachten voor bedrijven 
in de woning- en de utiliteitsbouw 
levert een ander patroon van op-
drachtgevers op. Voor zover aan-
bestedingspraktijken op de ont-
wikkeling van nieuwe technieken 
of innovaties een rem zetten, is dit 
een deze sector niet of nauwelijks 
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Figuur 3: Omzet b&u-hoofdaannemers en omzetaandeel 
overheid en openbare aanbesteding, 1990-2006.

Figuur 4: Omzet gww-hoofdaannemers en omzetaandeel 
overheid en openbare aanbesteding, 1990-2006.
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