
Land + Water 53

TRENDS & CIJFERS

Tweederde (66 procent) van de be-
drijven in de bouwsector die (enigs-
zins) bekend zijn met de inhoud 
van de Miljoenennota, vindt dat er 
onvoldoende aandacht in de Mil-
joenennota is voor de bouwsector; 
slechts 7 procent vindt de aandacht 
voor de bouwsector voldoende en 
nog eens 27 procent heeft geen 
oordeel. Met name het gebrek aan 
aandacht voor de arbeidsmarkt-
problematiek in de bouw wordt 
gehekeld. Meer dan driekwart (77 
procent) van de bouwbedrijven 
vindt het een misser dat de Miljoe-

nennota hieraan geen aandacht be-
steedt. Dit blijkt uit een peiling van 
USP Marketing Consultancy onder 
452 bedrijven in de bouwsector.
Het belangrijkste knelpunt in de 
bouwsector is momenteel het te-
kort aan personeel, zowel in kwan-
titatieve als in kwalitatieve zin. Dit 
probleem wordt nog eens versterkt 
door de economische groei en daar-
mee samenhangende toenemende 
vraag naar bouwcapaciteit. 
Het kabinet trekt in de Miljoenen-
nota tientallen miljoenen euro’s uit 
om mensen met een uitkering aan 

de slag te helpen. Dit zou ook een 
positieve bijdrage kunnen leveren 
aan het oplossen van de arbeids-
problematiek in de bouw. Slechts 
12 procent van de bedrijven in de 
bouwsector echter is door het voor-
nemen van het kabinet positiever 
gestemd over het toenemende 
personeelstekort in de bouw. Drie-
kwart van de bedrijven (75 procent) 
ziet dit initiatief niet als een echte 
bijdrage aan het oplossen van het 
personeelstekort in de bouw; de 
overige 13 procent heeft hier geen 
mening over.

Voor het personeelstekort in het on-
derwijs is in de Miljoenennota veel 
aandacht. Ook het personeelstekort 
in de bouw raakt echter algemeen 
maatschappelijke belangen. Ruim 
driekwart (77 procent) van de be-
drijven is het dan ook (zeer) eens 
met de stelling dat het een misser 
is dat – gezien het maatschappelijk 
belang hiervan – in de Miljoenen-
nota hier geen aandacht aan is 
besteed. Vooral uitvoerende par-
tijen (80 procent) zijn deze mening 
toegedaan.

Bouwsector ontevreden over Miljoenennota

Eind augustus 2007 is de omvang van de orderportefeuille in de gww met 
0,3 maand afgenomen tot 6,9 maanden, zo constateert het Economisch In-
stituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in de conjunctuurmetingen van augus-
tus en september 2007. 
Van de gww-bedrijven heeft ruim 6 procent problemen met de personeels-
voorziening. In de wegenbouw is het aandeel bedrijven met een tekort aan 
personeel gestegen van 3,6 procent eind juni tot 4,6 procent eind augustus 
2007. In de grond- en waterbouw daalde dit aandeel echter van 10 tot 8 
procent. 
In de gww is het aandeel bedrijven dat aan een uitbreiding van het perso-
neelsbestand denkt, gestegen van 21 procent eind juni tot 30 procent nu. In 
de wegenbouw is dit aandeel zelfs bijna verdubbeld (van 19 tot 37 procent). 
Slechts 1 procent van de gww-bedrijven denkt dat het personeelsbestand 
zal slinken. 
Een kwart van de gww-bedrijven voorspelt voor de komende maanden een 
stijging van de afzetprijzen; slechts 1 procent van de bedrijven verwacht de 
komende periode een prijsdaling. 
Ruim 72 procent van de bedrijven beoordeelt de werkvoorraad als normaal 
voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden 
werk als groot beoordeelt (21 procent) is echter wel groter dan het percen-
tage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (6 procent).

Orderportefeuille 
licht afgenomen

De omzetgroei in de gww is in de loop van dit jaar fors afgenomen. In 
juli 2007 steeg de omzet met slechts ruim 1 procent ten opzichte van 
dezelfde maand vorig jaar. 
In het eerste kwartaal van 2007 steeg de omzet in deze branche nog 
met bijna 18 procent. In het tweede kwartaal slonk de omzetgroei tot 
bijna 8 procent.
De totale bouwbranche realiseerde in juli van dit jaar wel een forse 
omzetgroei van bijna 10 procent. Ook hier piekte de omzet in het eerste 
kwartaal, met ruim 14 procent groei ten opzichte van dezelfde periode 
in 2006. In het tweede kwartaal van 2007 steeg de omzet met bijna 
10 procent.

Omzetstijging gww 
nihil in juli 2007

OMVANG ORDERPORTEFEUILLE GWW
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