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Bijna 40 procent van de aan de
bouw toeleverende producenten
is op innovatie gericht. Voor de
bouwmaterialenhandel is dit per-
centage nog iets hoger (45). 
13 Procent kan als modern bedrijf
worden gekwalificeerd, omdat
deze groep én innovatief is én in
het bouwproces meer dan één
functie uitoefent. Moderne toele-
veranciers zijn groot, hebben een
landelijk of internationaal markt-
gebied en zijn onder meer vooral
werkzaam als producent van
kunststofproducten. Dit blijkt uit
het rapport ‘Procesintegratie en
innovatief ondernemerschap in
de aan de bouw toeleverende in-
dustrie en bouwmaterialenhan-
del’ van het Economisch Instituut
voor de Bouwnijverheid (EIB). Het
EIB heeft het onderzoek uitge-
voerd in opdracht van PSIBouw,
het netwerk van vernieuwers van
de bouw.
Service is voor de toeleverende

producenten de belangrijkste fac-
tor om zich van concurrenten te
onderscheiden. Voor de bedrijven
in de bouwmaterialenhandel is
dit de breedte van het assorti-
ment. De bedrijven blijken het
minst te spreken over hun winst-
gevendheid en het bereiken van
omzetgroei. In het krijgen van te-
vreden klanten achten de bedrij-
ven zich het meest succesvol.

Hiervoor geven zij zichzelf een
rapportcijfer van gemiddeld 7,1.
Voor de nabije toekomst is men
redelijk optimistisch over het suc-
ces waarmee men in de markt
kan opereren.
Vrij veel toeleveranciers zijn van
oordeel dat hun klanten (bouw-
bedrijven) onvoldoende oog heb-
ben voor de kwaliteit van de gele-
verde materialen. Vaak worden

bouwbedrijven afgeschilderd als
weinig innovatief. Veel toeleve-
ranciers zijn echter van mening
dat bouwbedrijven wel degelijk
aan productontwikkeling doen.
Bouwbedrijven zijn echter, vol-
gens hun leveranciers, weinig ge-
negen om met materialen te ex-
perimenteren en wijken soms af
van de in het bestek voorgeschre-
ven materialen.
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Ook in maart heeft de gww last gehad van het aanhoudende winter-
weer: 30 procent van de bedrijven had hinder hiervan. De omvang van
de orderportefeuille in de gww nam in maart met 0,2 maand toe tot 5,4
maanden; er is een groei in zowel de wegenbouw als de grond- en water-
bouw met 0,2 maand, zo blijkt uit de maandelijkse conjunctuurmeting
van het EIB. 
Een meerderheid van de gww-bedrijven vindt de werkvoorraad klein
voor de tijd van het jaar. Toch verwacht 23 procent een uitbreiding van
het aantal personeelsleden tegenover 1 procent dat aan een inkrimping
denkt. Een maand geleden verwachtten nog evenveel gww-bedrijven in
omvang toe te nemen als in omvang af te nemen.
Van de gww-bedrijven verwacht 45 procent de komende maanden een
prijsstijging tegenover 1 procent dat verwacht dat de prijzen zullen da-
len. In de wegenbouw verwacht zelfs meer dan de helft van de bedrijven
(56 procent) dat de prijzen de komende maanden zullen stijgen.

Omzet gww in 2005 gedaald

Toeleverende industrie gericht op innovatie
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De omzet van het midden- en
grootbedrijf in de gww is in 2005
met 1,7 procent gedaald ten op-
zichte van 2004. De totale bouwnij-
verheid deed het in 2005 beter met
een omzetgroei van 3,1 procent.
Begin 2006 laat vooralsnog een wis-
selend beeld zien. De gww-bedrij-
ven hadden in januari een slechte
start van het nieuwe jaar met een
omzetdaling van 5,5 procent. Fe-
bruari liet een voorzichtige omzet-
stijging zien van 3,3 procent ten op-

zichte van februari 2005, zo blijkt uit
cijfers van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS).
De gww telt ongeveer 6.000 bedrij-
ven, die gezamenlijk een jaaromzet
realiseren van circa 11 miljard euro.
Bijna 15 procent van de gww-be-
drijven heeft minstens tien werkza-
me personen en wordt hierdoor tot
het midden- en grootbedrijf gere-
kend. Deze 15 procent van de be-
drijven realiseert bijna 90 procent
van de totale jaaromzet.

OMZET MIDDEN- EN GROOTBEDRIJF GWW
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