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Samenvatting

Bouw digitaliseert volop maar industrialiseert nauwelijks

De bouw maakt de laatste jaren een inhaalslag op het gebied van digitalisering. Mede daardoor is de productiviteit in de bouw harder gegroeid 
dan in geheel Nederland. Vooral innovatie in digitalisering zorgt voor efficiencyslagen. Industrialisatie van het bouwproces blijft nog achter.

Bouwbedrijven al volop aan het digitaliseren…
Bouwbedrijven hebben de afgelopen jaren een flinke inhaalslag gemaakt op het gebied van 
digitalisering. In 2016 had een medewerker in de bouw bijna €3.000 aan software tot z’n 
beschikking. 20 jaar eerder was dit slechts €350. In de bouw, waar ieder project vaak opnieuw 
ontworpen wordt, levert digitalisering veel voordelen op. Het maakt het ontwerpen efficiënter 
en bouwfouten worden al in de ontwerpfase opgemerkt. Maar ook kleine zaken gaan in de 
bouw sneller doordat de wereld digitaliseert. Zo kan een kleine onderhoudsklus op basis van 
digitale foto’s geoffreerd worden en dat scheelt weer een bezoek bij de klant.

… maar industrialisatie kent ondanks nieuwe technologieën nog bottlenecks
Industrialisatie is in de bouw nog nauwelijks van de grond gekomen. Een bouwmedewerker 
heeft voor circa €10.800 aan machines tot zijn beschikking. In de industrie is dat circa 10 keer 
zoveel. Dat komt doordat bouwbedrijven een zeer hoge mate van flexibiliteit nodig hebben. 
Zij moeten iedere keer op een andere locatie iets anders bouwen. Dit gebeurt in een volatiele 
markt waar ze snel op en af moeten schalen. Logisch dat veel bouwbedrijven kiezen om niet 
te investeren in machines die zwaar op de vaste lasten drukken en bovendien vaak maar één 
soort taak kunnen uitvoeren. Robotica & 3D printen (i.c.m. prefab) bieden deels een oplossing 
omdat daarmee de gevraagde mass customisation wel mogelijk is. Hoge investeringskosten 
en bouwen op steeds een andere locatie blijven echter deels knelpunten.

Digitalisering slaat toe
•  Relatief lage investeringskosten.
•   Er is veel te winnen omdat bijna ieder bouwwerk opnieuw wordt ontworpen.
•  Snel mobiel internet maakt digitalisering op de bouwplaats mogelijk.

Bouw zet vooral in op digitalisering
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Bouwsector krijgt meer software tot z’n beschikking
Waarde software en data per werkzame persoon

Bouwvakker heeft weinig machines 
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Industrialisering met robots en 3D printen biedt kansen
•   3D printen en robotisering maken mass customisation mogelijk.
Maar andere bottlenecks voor industrialisatie blijven bestaan
•   Relatief hoge investeringskosten en volatiele markt.
•  Steeds weer een andere bouwlocatie.
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Inhoud

Inleiding

De bouw staat niet bekend als een hele innovatieve sector. Metselen gebeurt vaak nog 
steeds op dezelfde manier als honderden jaren geleden. De arbeidsproductiviteit in 
de bouw nam dan ook lange tijd nauwelijks tot niet toe. In 2016 publiceerde het ING 
Economisch Bureau een rapport over nieuwe technologieën in de bouw. Denk hierbij 
aan 3D printen, robotica en digitalisering. De conclusie van het rapport was dat deze 
technologieën de komende jaren er wel voor kunnen gaan zorgen dat de productiviteit 
in de bouw gaat toenemen. Toepassingen van deze nieuwe technologieën in de bouw 
staan nu bekend onder de term ConTech.

Voor deze publicatie keken we of nieuwe technologieën al voor 
productiviteitsverbeteringen zorgen en welke daar het belangrijkst bij zijn. We maken 
daarbij onderscheid in digitalisering en industrialisering. Met onze economische kennis 
over technologie hebben we dit onderzocht. Zo helpen we je graag met het krijgen van 
nieuwe inzichten en strategische discussies rond dit onderwerp te voeden. 
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1.1  |  Waarom innoveren?

Personeelstekorten & hogere prijzen dwingen tot innovatie

Opvangen personeelstekorten door efficiënter 
werken
Innoveren, innoveren, maar waarom? Het gaat nu toch 
weer goed in de bouw? Dat is waar, maar de knelpunten 
in de sector zijn de afgelopen jaren verlegd van te weinig 
vraag naar een te kleine productiecapaciteit. Zo gaf een 
derde van de bouwbedrijven in het najaar van 2018 aan dat 
personeelstekort een belemmering is voor het bouwvolume. 
Innovatie in efficiëntere bouwmethodes kan er dan voor 
zorgen dat bouwbedrijven minder personeel nodig hebben 
en wel verder kunnen groeien.

Zonder innovaties worden bouwbedrijven te duur
Op lange termijn prijst de bouwsector zich ook uit de 
markt als ze niet innoveren. De industrie produceert door 
de toenemende efficiëntie steeds meer per arbeidsuur 
waardoor producten vaak goedkoper worden. Denk daarbij 
aan elektronica waarvan de prijzen bijna alleen maar dalen. 
In de bouw namen de kosten echter harder toe waardoor 
nieuwbouw en verbouw steeds duurder werden. Consumenten 
zullen bij bijvoorbeeld de afweging tussen een nieuwe auto 
of een uitbouw van hun huis sneller kiezen voor de auto 
als het prijsverschil oploopt. Daarnaast geeft dit ruimte 
voor (branchevreemde) nieuwkomers die wel innoveren in 
efficiëntere processen en bouwbedrijven uit de keten drukken.

BouwIndustrie
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Personeelstekorten nemen flink toe 
% Nederlandse bouwers met productiebelemmeringen 
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Bouw wordt relatief steeds duurder
Prijsverandering van de toegevoegde waarde  
2017 t.o.v. 1995

Bron: Europese Commissie Bron: CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau
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1.2  |  Waarom komt de innovatie niet tot stand?

Behoefte aan flexibiliteit maakt innoveren lastig

Het is niet zo dat bouwbedrijven moedwillig niet innoveren. 
Vaak wordt de bouwcultuur als oorzaak genoemd. Die zou 
traditioneel zijn en wars van vernieuwing. Wij zijn echter 
van mening dat het de marktstructuur van de bouw is die 
er voor zorgt dat veel bestaande “oude” technologieën die 
massaproductie mogelijk maken niet geschikt zijn voor de 
bouw, waardoor innovatie uitbleef. Hieronder beschrijven 
we hoe deze factoren innovatie decennialang belemmerden 
doordat ze niet de broodnodige flexibiliteit konden bieden die 
de bouw nodig heeft.

• Plaatsgebonden productie
• Steeds iets anders moeten bouwen 
• Volatiele markt

Noodzaakt
bouwbedrijven 
flexibel te blijven

Hoge investeringen
voor massaproductie
geen optie

• Plaatsgebonden productie
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voor massaproductie
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Behoefte aan flexibiliteit maakt innoveren lastig

Een bouwbedrijf werkt iedere keer op een andere locatie. 
Deze plaatsgebonden productie (bouwplaats) zorgt er voor 
dat het bouwproces lastig te industrialiseren is (in een 
fabriekshal). Zware machines zijn moeilijk te verplaatsen, 
omstandigheden zijn steeds anders en regelgeving 
verschilt tussen landen. Flexibiliteit is daarom belangrijk en 
bouwbedrijven behouden deze door veel handmatig werk te 
doen. Dit zorgt er ook voor dat weinig bouwbedrijven actief 
zijn in andere landen en innovaties ook weer minder snel in 
de Nederlandse bouw worden geïmplementeerd.

Het bouwontwerp gebeurt vaak door architecten en wordt 
daarna met bestek en tekeningen uitbesteed. Bouwbedrijven 
moeten hierdoor telkens iets anders bouwen. Vergelijk 
het met de auto-industrie waarbij iedere koper zijn eigen 
(droom)auto laat bouwen op basis van eigen tekeningen. 
Industrialisatie is dan nauwelijks mogelijk. Dit werkt ook 
steeds ‘beginnersfouten’ (faalkosten) in de hand, is geen 
stimulans om het bouwproces te industrialiseren en leidt tot 
weinig investeringen in machines (die vaak maar één soort 
klus aankunnen).

Door de volatiele vraag naar nieuwbouw moeten 
bouwbedrijven flexibel blijven. Investeringen in 
productiemiddelen drijven de vaste kosten op. In tijden van 
crisis kan dit anders fataal worden. Doordat bouwen zo’n 
lokale bezigheid is, is het ook bijna niet mogelijk om risico’s 
internationaal te spreiden waarbij een opleving in de ene 
markt een crisis in een andere markt opvangt. Als laatste 
kunnen bouwbedrijven niet op voorraad produceren en zo 
tijdelijke schokken in de vraag opvangen door de voorraad te 
laten toe- of afnemen.

Plaatsgebonden 
productie

Bouwen wat iemand
anders heeft bedacht

Volatiele 
markt
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Stukfabricage

Mass production

Mass customisation

■ Poland ■ Germany

1.3  |  Maakt innovatie nu wel kans?

Nieuwe technologieën maken innovatie wel mogelijk

Nieuwe technologieën maken mass customisation 
mogelijk
Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen de bouw de 
benodigde flexibiliteit geven. De bouwsector kan daarmee 
direct de stap maken van de huidige stukfabricage naar 
mass customisation. Hierbij kunnen dan wel hogere 
productieaantallen gehaald worden en met het vereiste 
maatwerk.

Digitalisering door big data, snellere computers, 
tablets en 4G
Wat steeds meer wordt toegepast is digitalisering. In de 
bouw wordt veel maatwerk geleverd. Hierdoor wordt bijna 
ieder project opnieuw ontworpen. Digitalisering verhoogt 
hierbij de efficiëntie. Digitaal ontwerpen in BIM (Building 
Information Modelling) levert daardoor relatief veel voordelen 
op. Snel mobiel internet (4G en straks 5G) en mobiele devices 
(zoals tablets en smartphones) die de digitalisering ook 
draadloos naar de bouwplaats brengen maakt deze manier 
van ontwerpen zeer geschikt voor de bouw. Ook andere 
vormen van digitalisering leveren grote efficiencywinsten op 
in het bouwproces (blz. 11.) 

Industrialisatie door robotisering en 3D printen
Robotica komt bijvoorbeeld nog weinig voor, terwijl veel 
werkzaamheden in de bouw er juist geschikt voor zijn. 
Robots fabriceren net zo ‘eenvoudig’ 100 verschillende 
bouwdelen als 100 dezelfde waardoor mass customisation 
mogelijk wordt. Prefab stimuleert de uitbreiding van het 
aantal robots. In de fabriek is het eenvoudiger robots te laten 
functioneren dan buiten op de bouwplaats bij wisselende 
omstandigheden. Hierdoor kunnen bouwbedrijven dankzij 
nieuwe technologie van stukproductie overstappen naar 
mass customisation en kan de arbeidsproductiviteit verder 
stijgen (blz. 10). 

Bouw kan direct stap maken naar  
mass customisation
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2.1  |  Hoe ontwikkelt de arbeidsproductiviteit zich in de bouw?

Toename productiviteit, en niet alleen door conjunctuur

Ontwikkeling arbeidsproductiviteit bleef in de bouw 
lang achter
Innovatie van nieuwe technologie (bijv. digitalisering en 
industrialisering) kan er voor zorgen dat bouwbedrijven 
efficiënter gaan werken. Per gewerkt uur wordt er dan meer 
en/of hoogwaardiger gebouwd waardoor de productiviteit 
omhoog gaat. In de bouw is de arbeidsproductiviteit lange 
tijd echter helemaal niet toegenomen. Zo was deze in 2013 
op bijna hetzelfde niveau als in 1996. 

Flinke groei arbeidsproductiviteit door aantrekken 
bouwproductie
Na 2013 groeit de arbeidsproductiviteit in de bouw flink. 
Tot halverwege 2018 is deze bijna 40% toegenomen. 
Grotendeels komt dit doordat de bouwproductie in 
de periode flink aantrok. Bedrijven kregen weer meer 
opdrachten en konden zo hun personeel meer laten werken 
door ze doelmatiger in te zetten.

Productiviteitsgroei overtreft die van totaal 
Nederland
De afgelopen vijf jaar is de productiviteit in de bouw zo hard 
gegroeid dat het gemiddelde groeitempo sinds 1996 dat van 
het gehele Nederlandse bedrijfsleven heeft overtroffen. Het 
lijkt er daardoor op dat de groeiende productiviteit niet alleen 
tijdelijk conjunctureel gedreven is, maar deels ook structureel 
is door innovatie en efficiëntere bouwmethodes.

Op de volgende pagina’s zien we dat bouwbedrijven vooral 
op digitalisering en in veel mindere mate op industrialisering 
hebben ingezet om de productiviteit te verhogen.

■ Poland ■ Germany
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2.2  |  Hoe staat het met de industrialisatie in de bouw?

Nog weinig industrialisatie

Bouw heeft relatief weinig machines en installaties
Om het bouwproces te industrialiseren zijn machines en 
ander materieel nodig. Uit de grafiek hiernaast blijkt dat de 
bouw nog weinig van deze kapitaalgoederen op de balans 
heeft staan in vergelijking met de industrie. Een gemiddeld 
bouwbedrijf heeft ongeveer €10.800 aan waarde van 
machines en installaties voor iedere werkzame persoon, 
in de industrie is dit met ongeveer €112.000  10(!) keer 
zoveel. Industrialisatie van het bouwproces is dus nog steeds 
beperkt.

Robotica & 3D printen bieden kansen maar andere 
bottlenecks blijven bestaan
Robotica & 3D printen bieden deels een kans voor 
industrialisering omdat daarmee de gevraagde mass 
customisation mogelijk is. Prefab stimuleert ook het gebruik 
van robots. In de fabriek is het eenvoudiger robots te laten 
functioneren dan buiten op de bouwplaats bij wisselende 
omstandigheden. Hoge investeringskosten in de volatiele 
bouwmarkt en bouwen op steeds een andere locatie blijven 
echter nog steeds lastig te overwinnen knelpunten.

Consumenten vinden een woning uit de fabriek vooral interessant 
vanwege de lagere prijs. Belangrijkste reden om niet voor een 
prefab woning te kiezen is dat ze dit minder mooi vinden.

Kwart van de respondenten woont graag  
in een prefab huis vanwege lagere prijs
Zou u in een prefab-woning (in de fabriek gemaakt) 
willen wonen?
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Slechts 0,2% van alle verkochte robots wordt wereldwijd aan
de bouwsector verkocht. Dit is nog steeds een druppel op de 
gloeiende plaat maar het aantal neemt wel toe. 

Aantal robots in de bouw neemt toe
Wereldwijd aantal verkochte robots aan bouwsector

Bron: IFR World Robotics, bewerkt door ING Economisch Bureau

Bron: ING Economisch Bureau, Vraag van Vandaag (48.883 respondenten)
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2.3  |   Hoe staat het met de digitalisering in de bouw?

Flinke inhaalslag bij digitalisering

Bouw investeert flink in software en data
Digitalisering maakte in de bouw de afgelopen jaren een 
flinke inhaalslag. In 1996 had de bouw slechts een zeer 
beperkte hoeveelheid van software en databestanden op de 
balans staan. In 2016 hebben aannemers hun beschikbare 
waarde van software en databanken verzevenvoudigd 
naar bijna €3.000 per werkzame persoon. Dit ligt nog niet 
op het niveau van de industrie en andere Nederlandse 
bedrijfstakken maar heeft daarmee wel een flinke inhaalslag 
gemaakt. In de bouw, waar ieder project vaak opnieuw 
ontworpen wordt, levert digitalisering veel voordelen op. 
Het maakt het ontwerpen efficiënter maar ook worden 
bouwfouten al in de ontwerpfase opgemerkt en hebben alle 
betrokken partijen toegang tot de laatste aanpassingen.

Digitalisering heeft veel verschillende voordelen 
Het is niet alleen het ontwerp waar digitalisering in de bouw 
voordelen biedt. Ook “kleine zaken” verlopen efficiënter 
doordat de wereld digitaliseert, denk daarbij aan:
• Navigatiesysteem waardoor een onderhoudsmedewerker 

sneller op de plek van bestemming is;
• (Klus)platformen waardoor vraag en aanbod elkaar 

makkelijker vinden en er minder tijd “verloren” gaat aan 
het zoeken naar werk;

• Buienradar zodat schilders weten wanneer ze wel en niet 
buiten kunnen schilderen;

• Op basis van digitale foto’s kunnen kleine klussen vaak al 
geoffreerd worden en dit scheelt een bezoek bij de klant.

Minder fouten en efficiënter onderhoud door 
digitaal ontwerpen
BIM (Building Information Modelling) is veel meer dan ontwerpen
in 3D-software: het materiaalgebruik wordt bijgehouden, net 
als de inbreng van derden. Zo worden bouwfouten al in de 
ontwerpfase opgemerkt, in plaats van dat pas op de steiger 
duidelijk wordt dat een onderdeel niet past. We praten ook niet 
meer over BIM: we praten over digital construction’, zegt Patrick 
Van der Vliet van BAM Wonen. ‘We bouwen eerst digitaal en 
dan pas buiten. We maken het dus voor we het maken.’ Dat 
er een enorme hoeveelheid constructiedata beschikbaar is, 
komt niet alleen tijdens de bouw van pas. Dit maakt pasklare 
onderhoudsschema’s mogelijk, een ruit kan bij glasschade meteen 
op maat vervangen worden en het wordt veel eenvoudiger om 
circulair te bouwen. Als je weet welk materiaal je er in stopt en 
hoe, weet je ook hoe je het uit elkaar kan halen en hergebruiken.

Het Financieel Dagblad, 5 juli 2018
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Bouwsector krijgt meer software tot z’n beschikking
Totale waarde software en data per werkzame persoon

Bron: CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau
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Dit kan u ook interesseren
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Circulair bouwen
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Naar volledig duurzame huisvesting
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De circulaire corporatie
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voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van 
hun vak. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. 
ING noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid 
voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) 
deze publicatie alsmede voor druk-en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter 
bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Niets in deze publicatie 
mag worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd door wie dan ook voor welke reden dan ook 
zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ING. Alle rechten zijn voorbehouden. 
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, houdt kantoor aan Bijlmerplein 888, 1102 MG te 
Amsterdam, Nederland en is onder nummer 33031431 ingeschreven in het handelsregister van de 
kamer van koophandel. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De 
Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Voor nadere informatie omtrent ING policy zie 
https://research.ing.com/. De tekst is afgesloten op 30 oktober 2018. EC
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Meer weten?

Disclaimer
Deze publicatie is opgesteld door de ‘Economic and Financial Analysis Division’ van ING Bank N.V. 
(‘‘ING’’) en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. Deze publicatie is geen 
beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel 
instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies in welke 
vorm dan ook. ING betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke 
zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in 
deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING geeft geen garantie dat de door haar 
gebruikte informatie accuraat of compleet is. ING noch één of meer van haar directeuren of 
werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade 
voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk-en zetfouten in 
deze publicatie. De informatie in deze publicatie geeft de persoonlijke mening weer van de Analist(en) 
en geen enkel deel van de beloning van de Analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn 
aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze 
publicatie hebben bijgedragen
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