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De omzet van het midden- en grootbedrijf in de bouwnijverheid is in
de eerste 11 maanden van 2005 met 3,1 procent gestegen ten
opzichte van dezelfde periode in 2004. De meeste deelsectoren in
de bouwnijverheid kenden in deze periode een positief omzetver-
loop. Schilders, stukadoors en timmerbedrijven vormden met een
stijging van 5,7 procent de kopgroep.

Ook bovengemiddelde omzetstijging installatiebedrijven. Bij de in-
stallatiebedrijven steeg de omzet van het midden- en grootbedrijf in
de periode januari t/m november 2005 met ruim 5 procent. Evenals
de bedrijven die gespecialiseerd zijn in het afwerken van gebouwen
(onder meer schilders, stukadoors en timmerbedrijven) liet deze sec-
tor een omzetstijging zien, die ruim boven de gemiddeld gemeten
omzetgroei in de bouwnijverheid lag.
Bij de bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw (bouwen van
woningen, kantoren, ziekenhuizen e.d.) steeg de omzet weliswaar
met 2,7 procent, maar de stijging bleef achter bij de gemiddeld voor
de bouwnijverheid gemeten omzetgroei. 

Vooral laatste maanden 2005 erg positief. De installatie- en afwer-
kingsbedrijven kenden in de maanden september t/m november van
2005 de meest positieve omzetontwikkeling. Met als hoogtepunt de
maand november. De omzet van deze branches steeg in de laatste
drie maanden met respectievelijk 6,7 en 8,4 procent ten opzichte
van de overeenkomstige maanden in 2004. De totale bouwnijver-
heid kende in deze maanden een stijging van bijna 4 procent, de bur-
gerlijke en utiliteitsbouw steeg met ruim 3 procent (+3,4).

Het midden- en grootbedrijf in de bouwnijverheid heeft een omzet-
aandeel van ongeveer 80 procent in de totale omzet van de bouwnij-
verheid. Tot deze categorie worden bedrijven gerekend die minstens
tien werkzame personen hebben. 

Informatie: infoservice@cbs.nl; www.cbs.nl of de CBS-infoservice,
T. 0900 - 0227 (0,50 euro per minuut.
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Maart
7- 8 Tweedaagse cursus Bouwkostenbeheersing van ontwerptrajec-

ten, Nijkerk, 
inl.: www.technotrans.nl

13-16 Bouwbeurs Zuid-Nederland, Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch, 
inl.: www.bouwbeurszuid.nl

14 maart - 14 mei Expositie From Trash to Treasure, 14 maart
lezing dr Jacob Voorthuis, ABC Architectuurcentrum Haarlem, 
inl.: www.architectuurcentrumhaarlem.nl

16 Het Nationaal Sustainability Congres, Congrescentrum 
De Reehorst, Ede, 
inl.: www.ckc-seminars.nl

17  maart - 2 juni Leergang Bouwprojectmanagement,
inl.: www.euroforum.nl /bouwproejctmanagement.htm

29-30 Architect en Innovatie 2006, WTC Rotterdam, 
inl.: www.controlmedia.nl

29-30 Bouw en ICT, Jaarbeurs Utrecht, 
inl.: www.bouw-en-ict.nl

30 Symposium Innovatief bouwen met water: Water als risico én
kans, Goudse Schouwburg, 
inl.: www.elseviercongressen.nl

April 
3-7 International Research Week (IRW2006), georganiseerd door

Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie (TUD+TNO) i.s.m.
University of Salford. De IRW wordt ondersteund door PSIBouw
en Regieraad Bouw. 
inl.: www.irw.buhu.salford.ac.uk

4-7 BouwRAI, Amsterdam, 
inl.: www.bouwrai.nl

4 Cursus Rekenen aan woonkwaliteit, Utrecht, 
inl.: www.vermandestudiedagen.nl

4 Ochtendseminar Bouwen en Wonen, afsluiting IFD programma,
RAI Amsterdam, 
inl.: www.sev-realisatie.nl/ifd/

23-27 Light+Building International Trade Fair for Architecture and
Technology, Frankfurt am Main, 
inl.: www.light-builiding.messefrankfurt.com 

24-29 Intermat 2006, Expositiecomplex Paris-Nord Villepinte, Parijs, 
inl.: www.promosalons.nl

26-28 16e TINE - de nationale ICT-vakbeurs, Amsterdam-RAI, 
inl.: www.tine.nl

26 Cursus Stand van zaken ICT in de bouw, Kok Business Centre
Delft, 
inl.: www.pao.tudelft.nl

Mei
9 Cursus Contractmodellen in de bouw, APS Vergadercentrum,

Utrecht, 
inl.: www.elseviercongressen.nl
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