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TRENDS & CIJFERS

Toeleveranciers voorop bij innovaties in bouw
In de bouw lopen de toeleverende bedrijven voor-
op bij de innovatie. Vergeleken met de bouw- en 
bouwinstallatiebedrijven ontwikkelen ze vaker zelf 
nieuwe producten.
Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid 
(EIB) concludeert in het rapport ‘Procesintegratie 
en innovatief ondernemerschap in de bouw’ dat 
van de toeleveranciers met vijftig of meer men-
sen in dienst ruim de helft de afgelopen vijf jaar 
nieuwe producten heeft ontwikkeld die de bouw 
efficiënter maken. Van deze groep scoort ruim 40 
procent van de bedrijven hoog op innovatief on-
dernemersschap. Bij de ontwerp- en adviesbureaus 

is een kwart innovatief te noemen. Bijna tweederde 
scoort laag op procesintegratie en innovatief on-
dernemersschap. Bij de bouw- en bouwinstallatie-
bedrijven voldoet 15 procent aan de kenmerken 
van innovatief ondernemersschap; ruim de helft is 
zeer traditioneel ingesteld.  

Een ruime meerderheid van de toeleveranciers 
heeft innovaties in het productieproces door-
gevoerd, waardoor hun concurrentiepositie is 
verbeterd. Ook hebben ze in vergelijking met de 
bedrijven uit andere sectoren vaker personeel in 
dienst dat zich met R&D bezighoudt. In opdracht 

van PSIBouw voert het EIB vierjaarlijks te herhalen 
metingen uit onder de verschillende partijen aan 
de aanbodkant van de bouw. In 2006 is de tweede 
meting gedaan. In het onderzoek gaat men naast 
innovatief ondernemerschap in op de vraag in 
hoeverre de bedrijven werkzaam zijn in de ver-
schillende fasen van het bouwproces en hoe veel 
vertrouwen ze hebben in hun opdrachtgevers. Het 
onderzoek strekt zich uit over bouw- en bouwinst-
allatiebedrijven, architecten- en ingenieursbureaus 
en producenten en handelsondernemingen van 
bouwmaterialen. In vergelijking met de meting van 
2005 nam men weinig veranderingen waar.

Stijgende omzet gww zet door
Het omzetherstel dat in de bouw (bedrijven met min-
stens tien werkzame personen) na de magere periode 
2002-2004 in het tweede kwartaal 2005 begon, zet ook in 
het eerste kwartaal van 2007 fors door. Ten opzichte van 
hetzelfde kwartaal een jaar eerder steeg de omzet met 
ruim 13 procent, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS). 
De gww had een prima eerste kwartaal 2007. Gww-be-
drijven realiseerden een omzetstijging van ruim 19 pro-
cent. Dit was met name te danken aan januari 2007. On-
danks de slechte weersomstandigheden in deze maand 
boekten de gww-bedrijven een omzetgroei van bijna 28 
procent.
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Eind april 2007 is de omvang van de orderportefeuille in de gww met 0,3 
maand gegroeid tot 7,3 maanden. In de wegenbouw groeide de orderporte-
feuille met 0,4 maand, terwijl deze in de grond- en waterbouw met 0,2 toenam. 

Dit blijkt uit de maandelijkse conjunctuurmeting van het EIB.
Ruim tweederde van de bedrijven beoordeelt de hoeveelheid werk als normaal 
voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk 
als groot beoordeelt (25 procent) is echter wel groter dan het percentage dat de 
werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (7 procent). 

Een kwart van de bedrijven verwacht dat zij de komende maanden meer perso-
neel in dienst zullen nemen. In de gww is dit zelfs één derde van de bedrijven. 
Zowel in de b&u als in de gww denkt slechts 1 procent van de bedrijven dat het 
personeelsbestand zal slinken.

Van de gww-bedrijven voorspelt 31 procent een stijging van de afzetprijzen. Er 
zijn amper bedrijven te vinden die een daling van de prijzen verwachten; alleen 
in de wegenbouw verwacht 1 procent van de bedrijven een prijsdaling.
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