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Managementsamenvatting
  Een expert is iemand die nadien heel precies kan vertellen  
waarom zijn prognose niet uitgekomen is. 

      Winston Churchill

Niets is zo lastig te voorspellen als de toekomst. Toch proberen wij elk jaar weer een prognose 
te brengen hoe de installatiemarkt zich ontwikkelt in het volgende kalenderjaar. Waar wij vorig 
jaar in het rapport ‘Economische vooruitzichten 2020 en verder’ al schreven dat we in  onzekere 
tijden leven, kunnen we nu wel stellen dat we met verlangen terugkijken naar de relatieve zeker
heid die we toen hadden. Desondanks menen wij er goed aan te doen om toch een poging te 
wagen een legitieme voorspelling te doen van de verschillende deelmarkten binnen de installa
tiebranche.

Na de schets van de markt, die er door de coronacrisis opeens anders uit is gaan zien dan we 
aan het begin van 2020 dachten, beschrijven we in hoofdstuk 2 de uitgangspunten op basis 
waarvan we in de latere hoofstukken de kwantitatieve ontwikkelingen benoemen. 
De coronacrisis, en de daarop te verwachten economische crisis, heeft totaal andere kenmer
ken dan de economische crises die we sinds 2008 hebben ervaren. Daarnaast zijn de economi
sche en budgettaire kaders van de rijksoverheid anders, zodat er vooralsnog flink wordt geïn
vesteerd om, met name, de bouwgerelateerde installatiemarkt aan het werk te houden. 
Vervolgens besteden we aandacht aan de problemen die in 2019 ontstonden rondom stikstof en 
PFAS. Om in de beeldspraak van vorig jaar te blijven: ook deze donkere wolk hangt nog steeds 
boven de markt.

Maar wat verwachten wij nu voor de installatiemarkt? Voor 2021 voorzien wij nog een flinke dip 
voor de utiliteitsmarkt van 7 procent en een lichte daling van 2 procent voor de woningmarkt. 
Door een lichte stijging in de infrastructuur is de gemiddelde krimp 5 procent voor de totale 
bouwgerelateerde installatiemarkt. Voor de verschillende disciplines (elektroklimaatsanitair) 
zien we lichte verschillen, maar ontlopen de prognoses elkaar niet veel. De bouwgerelateer
de installatiemarkt zal in 2021 ruim 14,1 miljard euro bedragen. In 2023 verwachten wij dat de 
bouwgerelateerde installatiemarkt weer gegroeid is tot boven het niveau van 2019.

Voor de utiliteitsbouw in het algemeen verwachten we zowel voor de private als de publieke 
sector een krimp van circa 7 à 8 procent in 2021. In de daaropvolgende jaren zien we deze 
markten zich wel herstellen, hetzij wel in verschillende snelheden. Desondanks is de onzeker
heid groot, zowel de krimp als het herstel is sterk afhankelijk van de mate van de economische 
ontwikkeling.

Voor de woningbouw zien we een vergelijkbaar scenario: een krimp in 2020 en 2021, maar 
daarna een sterke groei in 2022. Evenwel is dit herstel minder afhankelijk van de macroecono
mische omstandigheden. 
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Tot slot beschrijven we de markt voor industriële procesinstallatie. Omdat hiervoor minder voor
spellende indicatoren bestaan, blijft het bij een kwalitatieve beschrijving van de verschillende 
industriële deelsectoren. Uiteraard is hier de onzekerheid nog groter omdat deze markten veel 
sterker internationaal zijn georiënteerd. Hier spelen onzekerheden als de ontwikkeling van de 
Brexit, het handelsconflict van de VS met China en natuurlijk ook de ontwikkeling van corona in 
de wereld een rol.

Tot slot: hoewel we nu in onzekere tijden leven, is en blijft de installatiemarkt een must in de 
maatschappij van vandaag en de toekomst. Techniek blijft van toenemend belang in de samen
leving gezien de grote trend van verduurzaming en vergrijzing. Deze zekerheid blijft als een paal 
boven water staan.



1. Marktschets
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Gedurende de eerste fase van de coronabeperkingen houdt de bouw en installatiesector zich 
financieeleconomisch goed staande. Bedrijven in de bouw hebben tot nog toe nauwelijks de 
NOWregeling – financiële steun vanuit de overheid om bedrijven zoveel mogelijk werkne
mers in dienst te laten houden – gebruikt, zo blijkt uit cijfers van het UWV en de Rabobank. 
De nieuwbouw draait door, er worden nog net zoveel nieuwe woningen verkocht als een jaar 
eerder en de sector kan weer redelijk draaien onder het ‘protocol ‘Samen veilig doorwerken’. De 
bouw is conjunctureel gezien echter laatcyclisch: wanneer het economisch minder gaat, leidt 
dat tot minder nieuwe opdrachten, maar er is dan nog werk voorhanden (in lopende projecten, 
orderportefeuilles of vergunningen). Voor de bouwgerelateerde installatiesector geldt hetzelfde, 
aangezien deze voor een belangrijk deel de bouwcyclus volgt. 

Momenteel neemt de omvang van opdrachten uit de door corona getroffen sectoren af. Wan
neer de vraag langere tijd wegvalt kan het voorkomen dat de bestaande werkvoorraad niet 
volstaat om de dip op te vangen. Een belangrijke statistiek die inzicht geeft in de mate van 
terugval van opdrachten voor bouwgerelateerde installatie is de vergunningverlening voor ge
bouwen. Deze loopt achter de realiteit aan, waardoor er voor nu dus nog beperkte informatie is. 
Toch duiden de ontwikkelingen tot nu toe niet op een gigantische crash zoals tien jaar geleden. 
De overheid is er alles aan gelegen de bouwproductie op niveau te houden. Het verloop van 
de werkloosheid zal sterk van invloed zijn op de nieuwbouwmarkt en bouwgerelateerde instal
latiemarkt. Dit bepaalt immers grotendeels het vertrouwen, de consumptie en de vraag naar 
woningen. Alhoewel het negatiefste scenario nog altijd niet uit te sluiten is, is de verwachting 
dat in 2022 de schade die in 2020 en 2021 wordt opgelopen weer redelijk is goedgemaakt in de 
woningbouw. De utiliteitsbouw blijft langer doormodderen, waarschijnlijk tot het BBPvolume 
weer op precoronaniveau is. 

De renovatie en verduurzamingsmarkt laat wel sterke verschuivingen zien. Zo is de omzet bij 
bouwmarkten en doe het zelf winkels met een kwart gestegen in maart 2020. Vanwege de extra 
tijd die thuis wordt doorgebracht en de angst voor besmetting via een vakman, klust men meer 
zelf. Bij corporaties komen vakmannen inmiddels wel weer binnenshuis, na een initiële houding 
van afhouden. Bij de woningeigenaar komt in enquêtes echter wel een blijvend beeld naar voren 
van uitstelgedrag bij de grotere verbouwingen zoals nieuwe badkamers, uitbouwen, verduurza
ming en isolatie van de woning. De tijdelijke uitbreiding van de SEEHsubsidie, tot eind 2020, 
kan mogelijk verlichting bieden.

Waar de bouwgerelateerde installatie nu doorloopt en een afname in de tweede helft van 2020 
en in 2021 zal plaatsvinden, is de invloed van de coronamaatregelen op opdrachten vanuit de 
industrie veel directer. Binnen Nederland zijn veel industrieën die internationaal georiënteerd 
zijn, maar regionaal zijn geclusterd. Zodoende heeft de coronapandemie per regio een andere 
invloed, zowel voor de directe vraag vanuit industrie, als indirect door regionaal verschillende 
inkomensontwikkelingen en werkloosheidscijfers.

Door de storm heen blijven de contouren van een aantal grote pijlers zichtbaar. Het bredere beeld 
is dat van een blijvende vraag naar woonruimte en een grote renovatie en verduurzamingsopga
ve. Daarnaast is er onzekerheid over de maatschappelijke en economische organisatie na corona. 
Voor een aantal sectoren betekent dit waarschijnlijk veranderingen in werkwijzen. Dit heeft zowel 
invloed op het type investering dat gedaan wordt als het totale investeringsvolume.

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tijdelijke-verhoging-subsidiebedragen-seeh
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In dit rapport is ervoor gekozen toe te werken naar een enkelvoudige, cijfermatige prognose 
voor de installatiemarkt. In de huidige situatie, waarin belangrijke aspecten soms forse ontwik
kelingen plaatsvinden, zijn keuzes nodig in de interpretatie van het beschikbare cijfermateri
aal om tot een uitkomst te komen. Aan de hand van een analyse van een aantal van de meest 
relevante thema’s voor de prognose voor installatiesector worden de gemaakte keuzes zo goed 
als mogelijk toegelicht.

Per thema behandelen we de ontwikkeling van het vertrouwen van ondernemers in de (bouw
gerelateerde) installatie, de uitgangspositie van de bouw en installatiesector aan het begin van 
deze coronaperiode, de rol die verduurzaming inneemt, de directe en indirecte gevolgen van 
corona voor de industrie en de manier waarop overheidsbeleid op dit alles van invloed is. Deze 
macroontwikkelingen flankeren we waar nodig door invloeden op de vraag op microniveau. 

2.1 Ontwikkeling van vertrouwen onder ondernemers in een 
bijzondere situatie

Ondanks de relatief goede uitgangspositie, bestaande uit gestegen omzetten, goed gevulde 
orderportefeuilles en een forse verduurzamingsopgave, is het vertrouwen van ondernemers in 
de bouw en installatie flink afgenomen. De stemmingsontwikkeling tekent zich zeer duidelijk af 
gedurende maart 2020, de maand waarin de impact van het coronavirus in rap tempo groeide. 
De overheid besloot op 10 maart 2020 een relatief vrije ‘lockdownperiode’ in te stellen. Hier
door werd het maatschappelijke en economische verkeer beperkt. Een deel van het gestremde 
verkeer kon omgeleid worden, een ander deel kwam tot stilstand. Hoe werd en wordt er in deze 
crisis gereageerd door de installatiesector? Op welke manier verwacht de sector met name ge
raakt te worden? En hoe verhoudt de installatiesector zich ten opzichte van de (overige) bouw
gerelateerde sectoren?
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2.2  Van financiële crisis tot coronacrisis
Opnieuw een crisis, terwijl velen nog steeds over het ‘herstel’ van de crisis van en na 2008 
praatten en schreven. In de bouw en installatie ging het gedurende de economische bloeiperio
de tussen 2015 en 2020 met regelmaat over beperkingen en belemmeringen, en daarmee over 
de horten en stoten waarmee de branche, sector en hele economie zich op weg waande(n) naar 
een oud ‘normaal’. De korte historie van de sector zegt iets over de positie van ondernemers 
nu. Niet alleen de ondernemer, ook het kabinet heeft in de periode van economisch herstel de 
nodige lastige besluiten genomen. 

Het ontstaan van de vorige crisis had te maken met structurele problemen op de financiële 
markten. Een diepe vertrouwenscrisis liet beurskoersen kelderen en schulden oplopen. De wo
ningmarkt is sterk gerelateerd aan de financiële markt door middel van hypotheekconstructies. 
Met voornamelijk publiek geld is de financiële markt gered, waarmee ook de woningmarkt een 
nieuwe fundament kreeg. De laatcyclische bouwsector zat tegen het eind van de crisis op een 
dieptepunt. De bouwproductie was in verhouding tot andere crises erg laag. Vrij snel nadat de 
vraag naar gebouwen aantrok was er sprake van een tekort aan arbeidscapaciteit. Veel werkne
mers hadden de sector tijdens de crisis noodgedwongen verlaten. Vooral voor de kleinere be
drijven die weinig voor eigen risico bouwen volgde een lastige periode. Deze partijen profiteren 
minder van prijsstijgingen van woningen, maar hebben wel last van prijsstijgingen van materiaal 
en arbeid.

Ondanks relatief forse prijsstijgingen (output prijzen ten opzichte van loon en materiaal) bleven 
marges beperkt. Aangenomen werk werd vaak pas uitgevoerd wanneer de prijzen voor mate
riaal en loon alweer hoger waren dan tijdens het uitbrengen van de offerte. Partijen die groot
schaliger projecten uitvoeren voor eigen risico hadden de mogelijkheid strategische keuzes te 
maken in welke projecten tot uitvoer te brengen. Mede hierdoor sloot het aanbod steeds minder 
goed aan op de brede vraag.

Rond stikstof en PFAS1 traden veel belangenbehartigers en lobbyisten, zichtbaar en wat meer 
verscholen, op. De kaart ‘woningnood’, die in en rond de sector de periode daarvoor werd inge
kleurd en achtergehouden, werd gespeeld door partijen die er eerder weinig aan gelegen was 
dit probleem op te lossen. Bij gebrek aan politiek antwoord op de situatie rond stikstof kwamen 
procedures voor de aanvraag van vergunningen stil te liggen (ook enkele gestarte bouwprojec
ten kwamen in de problemen), hetgeen een achterstand opleverde voor de vergunningverlening. 
Deze situatie werd goeddeels opgevangen door de grote werkvoorraden.

1 In 2019 was er veel te doen rondom milieuvervuiling door te grote concentraties stikstof en PFAS in de bodem. Voor 
stikstof kwam daarbij een fout aan het licht in de methode die de overheid toepast bij het verlenen van vergunningen 
om de neerslag van stikstof in beschermde natuurgebieden te meten. Als gevolg werd de vergunningverlening tijde
lijk sterk vertraagd en werden sommige lopende bouwprojecten (tijdelijk) stilgelegd.
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2.2.1 Overheidsbeleid ten aanzien van bouw van 2008 tot 2013 en in 2020

Het kabinet maakte op 20 mei 2020 bekend 200 miljoen euro uit te trekken om de woning
bouw tijdens de coronacrisis op gang te houden. Volgens anderen in de Tweede Kamer heeft 
de woningbouw een impuls van ongeveer 4 miljard euro nodig om de woningnood op te lossen. 
De 200 miljoen euro wordt besteed door de volgende maatregelen:
• Onderhoud en investeringen Rijksvastgoedbedrijf.
• Versnelling projecten infrastructuur Taskforce Infra.
• Investeringsimpuls maatschappelijk vastgoed.
• Doorbouw locaties: ondersteunen van gemeenten bij het draaiende houden van ruimtelijke 

ordeningsprocedures en vergunningverlening.
• Beschikbaar houden van bouwgrond.
• Tijdelijke stimulans huisvesting kwetsbare groepen, goed voor ongeveer 10.000 flex

woningen. 
• Inzet op extra flexwoningen.
• Stimuleren gebruik duurzaam materieel, zoals elektrificatie van het materieel en wagenpark.
• Afspraken met corporaties om de woningen in het kader van ‘vermindering verhuurderhef

fing nieuwbouw’ versneld te realiseren.
• Extra geld voor verduurzaming door woningeigenaren: het subsidiepercentage van de SEEH 

wordt tijdelijk verhoogd van 20% naar 30%.

Om de woningbouw te versnellen zijn, op moment van schrijven, de volgende beleidsplannen in 
ontwikkeling: 
• Regeling vermindering verhuurderheffing: 80.000 sociale huurwoningen in de komende 

vijf jaar, ondersteuning van ruim 1 miljard euro.
• Tot en met 2023 is 1 miljard euro beschikbaar om de woningbouwprocedures te versnellen 

bij gemeenten. Dit geld wordt versneld ingezet om in 50 impulsgebieden de vergunningver
lening aan te jagen.

• Er zijn zes regio’s waarmee een ‘Woondeal’ is gesloten om de woningbouw te versnellen.

Of al deze plannen genoeg zijn, hangt af van een groot aantal factoren. Zo zal de belangrijkste 
factor zijn in hoeverre de verkoop van nieuwbouwwoningen op peil blijft. Dit werkt immers ook 
door op de bouw van sociale huurwoningen, omdat corporaties zelden meer volledig eigen pro
jecten uitvoeren. De meeste sociale huurwoningen worden in woningbouwplannen opgenomen 
als ‘een bepaald percentage sociale huur op het totale project’. Daarmee wordt cruciaal dat het 
gehele project doorgang heeft. Het halen van de 70% voorverkoopgrens is daarmee een zeer 
belangrijk slaagcriterium voor het op gang houden van de woningbouw.

In Rotterdam bijvoorbeeld zijn er plannen om bouwprojecten flexibeler te maken op het ge
bied van te bouwen objecten. Dit door de mogelijkheid de bestemming/functie van panden en 
objecten tijdens het gehele bouwproces te kunnen veranderen. Wanneer tijdens een project een 

Financiële crisis 2008 Coronacrisis 2020

• Groot aanbodoverschot.
• Verlaging loan to value van 125% naar stapsgewijs 

100%.
• Aanscherping loan to income.
• Geleidelijke afbouw HRA.
• Verhuurderheffing.
• Btw verlaging op arbeidsloon renovatie.
• Ondersteuning voor nieuwbouwprojecten via een 

aantal tranches (Crisis en herstelwet).
• Verhoging NHG grens.
• Vrijstelling schenkbelasting tot 100 duizend euro.

• Zeer krappe markt (woningtekorten).
• Noodhulppakketten, ook specifiek voor de bouw.
• Bouwsector mag doorwerken, overheid denkt mee met 

de sector.
• Geen aanscherpingen van leennormen.
• Discussie over eventueel afschaffen Verhuurderheffing.
• Uitstel Omgevingswet: er is alles aan gelegen om de 

bouw zonder hobbels door te laten werken.
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betrokken partij uitvalt, kunnen objecten van bestemming/functie wijzigen (appartementen
gebouw in plaats van hotel) of kunnen onderdelen los verkocht worden. Zo kunnen opgestarte 
projecten, eventueel in aangepaste vorm, sneller doorgang vinden.

2.3 Verduurzamingsparadox
De overheid probeert al geruime tijd via subsidies de verduurzaming van de gebouwde omge
ving te stimuleren. Dat de gebouwde omgeving verduurzaamd moet en zal worden, staat als 
een paal boven water. Een belangrijk onderdeel daarvan komt op het conto van installaties. Voor 
de installatiesector is de verduurzaming zodoende een belangrijk onderdeel van de huidige en 
toekomstige omzet.

Het mes lijkt zodoende aan twee kanten te snijden (moderne duurzaamheid en ouderwetse eco
nomische groei), toch is dat maar ten dele waar. Op macroniveau is de volgorde in de denktrant 
en maatregelen van het kabinet: eerst financieel gezond en sterk worden en daarna investeren 
in een gezonde leefomgeving. Waar die twee toevallig samengaan wordt nagedacht over het 
beleidsmatig slaan van twee vliegen in een klap. Is dat niet het geval, dan verdwijnt verduur
zaming sneller naar de achtergrond dan economische groei. Dat zien we aan het uitstellen van 
de Omgevingswet en het in leven houden van bestaande bedrijven met niet per se de meest 
duurzame werkwijzen. Deze opstelling maakt het verloop van de economische en maatschap
pelijke situatie enigszins voorspelbaar. Het vernauwt de bandbreedte waarbinnen nog te nemen 
beleidsmaatregelen – om uit de coronasituatie te komen – zullen vallen. 

Langzaamaan wordt duurzaamheid meer integraal benaderd. Niet alleen het verbruik van 
energie van een apparaat of gebouw tijdens de gebruiksfase wordt bekeken, ook de energie en 
uitstoot die nodig is tijdens het maken van een apparaat of gebouw worden inmiddels wat seri
euzer genomen. Tot nog toe gaat het om het vergroten van het systeem dat energieneutraal zou 
moeten kunnen opereren, denk aan de BENGnormen en de Omgevingswet of aan materiaal
paspoorten. Daarmee blijven er grenzen waarbinnen ‘duurzaamheid’ een variabele is, in plaats 
van een uitgangspunt dat andere variabelen bepaalt. 

2.3.1 Stikstofbeleid niet toereikend
Wellicht het meest makkelijke en relevante voorbeeld op dit vlak is het vernieuwde maatrege
lenpakket om de stikstofuitstoot terug te dringen. Nadat het PAS (Programma Aanpak Stikstof) 
zowel technisch als juridisch gefaald had, oordeelde de commissie Remkes die daarvoor in het 
leven is geroepen dat het nieuwe pakket, genaamd ‘Structurele aanpak stikstof,’ niet veel meer 
is dan een ‘opgerekte variant van de PAS’. (Zoals BouwKennis, in de Stikstofbijlage van oktober 
2019, op basis van de voorgestelde maatregelen ook concludeerde.)

Dat betekent tweemaal slecht nieuws: enerzijds is de kans op nieuwe vertragingen voor de 
bouw en installatie hiermee vergroot, anderzijds blijkt de overheid geen mogelijkheid te zien 
op een goede manier uit de situatie van vervuiling door stikstof te geraken. Het advies van de 
commissie Remkes van juni 2020 bevat ook aanbevelingen die door de bouw in brede zin als 
positief ervaren worden, zo wordt er gezinspeeld op een drempelwaarde voor stikstofuitstoot 
als het gaat om (woningbouw)projecten.

De verwachting is dat er nu wel een wijziging komt van het stikstofbeleid, inclusief een aan
passing van de Aerius rekenmethode. Het gaat dan waarschijnlijk om een kortdurende over
schrijding van de stikstofnorm tijdens het bouwproces, waarna de stikstofdruk gedurende de 
gebruiksfase gecompenseerd wordt. Op moment van schrijven wordt een dergelijke drempel
waarde door de minister onderzocht.
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2.4 Import en export
Zowel de dagelijkse omgang als internationale handelsstromen werden op 10 maart 2020 sterk 
beperkt door maatregelen die de verspreiding van corona moesten indammen. Het begin van de 
‘crisis’ wordt in economische termen zodoende geduid als een aanbodcrisis. Dat levert een niet 
zo gebruikelijke situatie op waarin consumenten nog willen uitgeven en bedrijven nog willen 
investeren, maar er niet geleverd kan worden. Dit leidt uiteraard tot een teruggang van werk en 
inkomen in uiteenlopende sectoren. 

De verschillende sectoren zijn direct (via onderlinge handel) en indirect (inkomsten van werk
nemers) aan elkaar gelieerd. Een stokkende keten aan de aanbodzijde breidt zich zodoende 
uit over de economie. Enerzijds wordt het uitvoeren van contactberoepen beperkt, anderzijds 
worden internationale goederenstromen dunner. Voor de bouw en installatie is de terugval door 
contactbeperkingen relatief klein gebleven, mede door als eerste branche een met de overheid 
en opdrachtgevers opgesteld protocol “Samen Veilig Doorwerken” af te spreken. 

Met name internationaal georiënteerde sectoren ondervinden directe hinder. Veel lokaal ope
rerende (deel)sectoren zijn voor hun werk wel afhankelijk van de internationale handel. Voor 
de installatiesector gaat het bijvoorbeeld om materiaal dat uit andere landen, waaronder Italië 
en China komt. Een deel van de industriegerelateerde installatiemarkt is hierdoor onder druk 
komen te staan.

2.4.1 Effecten en ontwikkelingen in verschillende economische sectoren
De economische sectoren zijn binnen Nederland sterk geclusterd in regio’s, denk aan sierteelt, 
industrie en logistiek, maar ook aan recreatie of cultuur. De effecten van de coronacrisis ver
schillen daarom niet alleen per sector, maar ook per regio. 

Nederland is een exporterend land. Niet alleen voor de aanvoer van materiaal zijn we gericht op 
internationale handel, ook veel omzet en werk komt direct voort uit doorvoer of export. Produc
tie, doorvoer en export van bijvoorbeeld olie/chemie, autoonderdelen, voedsel en bloemen zijn 
snel teruggelopen. Het gaat om sectoren waarin installaties een serieuze rol spelen, zowel in 
gebouwen als in industriële objecten. Het UWV heeft in een publicatie van 4 juni 2020 aandacht 
besteed aan de werkgelegenheid in verschillende sectoren. Met name de metaalindustrie en 
technologische industrie in het oosten van NoordBrabant en in Limburg krijgen het in hun 
prognose zwaar te verduren. 
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In een tijd van onverwachte en onbekende ontwikkelingen volstaan de geijkte cijfers en 
tijdreeksen niet om tot een relevante prognose te komen. De uitgangspositie van de verschil
lende actoren rond de bouw en installatie worden juist in deze situatie getekend door het eco
nomische uitgangspunt, nieuw beleid en sentiment. In de interpretatie van de cijfers wegen de 
uitkomsten van hoofdstuk twee daarom op cruciale punten mee.

Belangrijkste uitkomst in het kader van bouw en installatie is de maatschappelijke, politieke en 
lobbymatige druk op doorgang van de woningbouw. Daarbij werken de negatieve effecten van 
het beleid van Kabinet Rutte 1 en 2 op de bouw en installatiesector, gedurende de vorige crisis, 
mee in een tegenovergestelde keuze tijdens de huidige. De nadruk zal in de prognose voor 2021 
liggen op een herstel uit de coronacrisis met instandhouding van de bestaande verhoudingen 
in de bouwmarkt. Dat betekent dat er in de samenstelling van opdrachtgevers, ontwikkelaars 
en gebouw/woningtype geen grote verschuivingen zullen plaatsvinden. Disruptieve ontwikke
lingen lijken uitgesloten. Verdere vertraging van de vergunningverlening door juridische proce
dures in relatie tot klimaatverandering en milieuvervuiling zal politiek omzeild worden (bijvoor
beeld door een drempelwaarde stikstofuitstoot voor (woning)bouw).

3.1 Macroeconomische indicatoren
3.1.1 Macrocijfers
Na jaren van groei zorgt corona voor een plotse en forse krimp van de economie en het bruto 
binnenland product. Begin van het jaar werden door het planbureau vier scenario’s opgesteld 
voor het verloop van de crisis op economisch vlak. Het uitgangspunt is een forse krimp in 2020, 
gevolgd door een ingewikkeld en relatief langzaam herstel. 
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CEP2020 is het scenario van voor corona. De genummerde scenario’s zijn opgesteld door het Planbureau voor de 
leefomgeving, daarbij is 1 het meest gunstige scenario en 4 het minst gunstige scenario. In dit rapport is voor de 
vooruitzichten uitgaan van de lijn ‘prognose’.
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3.1.2 Bedrijfsleven (vertrouwen wordt een issue)
Na de vorige crisis duurde het lang voor het vertrouwen van ondernemers voldoende gegroeid 
was om meer ‘gedurfdere’ keuzes te maken. Bij een groot deel van de ondernemers is die durf 
überhaupt niet teruggekomen. Dat heeft bijgedragen aan een beperking van marges, loonstij
gingen en innovaties. Hoewel er onder de radar veel samenwerkingen en nieuwe werkwijzen 
verkend worden, wachten met name de iets kleinere partijen op duidelijkheid van de overheid. 
Juist omdat ze vaak een beperkte langetermijnvisie hebben, of niet de buffer hebben om op 
veranderingen in te springen, zijn ze gebaat bij gelijkblijvende omstandigheden. Daartegenover 
staat dat de grote partijen juist geregeld bij de beleidsmakers om tafel zitten, mede om ontwik
kelingen niet te snel of disruptief te laten verlopen. 
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Dat zien we terug in de reactie op de nieuwe situatie rond corona. In een jaarlijkse enquête van 
BouwKennis, die gedurende de ontwikkeling van het coronavirus buiten en in Nederland is afgeno
men, wordt dit duidelijk. Voor de maatregelen om het coronavirus in te dammen werden ingesteld 
waren kleine, middelgrote en grote bedrijven in de bouw en installatie gelijkgestemd over de ont
wikkeling van de orderpositie in het komende jaar. Vanaf de aankondiging van sociale beperkingen 
door de overheid versombert het toekomstperspectief van kleine en middelgrote bedrijven zeer 
fors, terwijl er bij grote bedrijven (meer dan 100 fte) nauwelijks een effect zichtbaar is. 

Beperkt vertrouwen en een sterker leunen op overheidssteun zal remmend werken op herstel/
groei in de komende periode. Banen die onder NOWregeling zijn behouden, zullen voor langere 
tijd een bijzondere positie hebben. Het zijn vanaf nu banen waar in de economische bloeiperio
de ruimte voor was, maar in moeilijkere tijden niet. Ook in de herstelperiode zullen veel bedrij
ven een beroep blijven doen op beperkt vertrouwen en steun van de overheid. Zeker als het 
herstel er niet hetzelfde uitziet als de situatie voor de crisis. Het zal voor bedrijven moeilijker zijn 
in te schatten wanneer er voldoende werk is om zelf de volledige verantwoordelijkheid te dragen 
voor salarissen die onder de NOW door de overheid worden bekostigd, zo wordt ook de drempel 
naar uitbreiding hoger. Eveneens op het vlak van innovatie kan dit voor ballast zorgen. Dit kan 
een negatief effect hebben op de investeringen door bedrijven.

3.1.3 Consumentenvertrouwen en consumentenwensen (op gebied van wonen, ruimte/af-
stand en technologie)

Het consumentenvertrouwen is in zeer korte tijd flink gedaald. Het verwachte langzame heropenen 
en herstellen van maatschappelijke en economische activiteit zal waarschijnlijk gepaard gaan met 
een vergelijkbaar herstel van het consumentenvertrouwen. Grootste onzekerheid op dit vlak zit in het 
vertraagde effect van de daling van het handelsvolume en de lokale lockdown op de werkloosheid. 

Een effect van de coronasituatie is de toenemende aandacht voor thuiswerkmogelijkheden bij 
de keuze voor een woning, of bij de inrichting van een woning. Dit kan de keuze voor een soort 
woning (oppervlakte, buitenruimte en aantal kamers) beïnvloeden en indirect de locatie van een 
woning en de installatie van een woning. De eisen die aan (zowel de buitenruimte als de instal
latie van) een woning worden gesteld veranderen. Ook aan de kant van kantorenbouw is er een 
effect, de eerste signalen van afgestelde projecten komen door. Daarbij is het recente succes 
van thuiswerken één van de factoren.
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3.1.4 Consumentenbestedingen en werkloosheid
Uitgaven van consumenten zijn in rap tempo mee veranderd met de situatie rond corona. Uitga
ven aan horeca en cultuur kelderden, uitgaven aan doehetzelfmateriaal piekten. Het effect op 
de bouw en installatiesector is dubbel: enerzijds is er een stijging van uitgaven aan materiaal, 
anderzijds een daling van uitgaven aan uitvoering van werk. 

Er wordt veel geschreven over een tweedeling in de samenleving, en de wijze waarop de coron
acrisis deze verdiept. Waar we enerzijds zien dat uitgavenpatronen en woonwensen veranderen, 
zien we anderzijds dat mensen in branches die maatschappelijk vaak minder hoog aangeschre
ven worden het moeilijker hebben. De verwachte terugval in werkgelegenheid voor het komen
de jaar ligt voor een belangrijk deel in beroepen die afhankelijk zijn van wereldhandel, denk 
aan transport/logistiek medewerkers, mensen die in de haven werken, mensen in de metaal 
& technologische industrie en in de cultuur, recreatie en sport (Bron: UWV: regionale impact 
corona). Een snelle terugloop van inkomen of een toenemende werkloosheid, kan leiden tot een 
grotere rol van woningcorporaties. 
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Met de huidige budgetten van en het huidige beleid rond corporaties, kan een focus op huisves
ting ten koste gaan van verduurzaming. Paradoxaal in deze ontwikkeling is dat corporaties sinds 
de jaren negentig financieel zelfstandig zijn, hun budgetten deels gebaseerd zijn op jaarlijkse 
huurverhogingen en de politiek nu in debat is over een afstel van de huurverhoging in 2020. 
Het idee is dat hiermee de financieel zwakkeren ondersteund worden. Dit heeft mogelijk lagere 
budgetten van corporaties tot gevolg en zodoende minder ruimte om te investeren in woon
ruimte die juist voor diezelfde groep bedoeld is.

CEP2020 is het scenario van voor corona. De genummerde scenario’s zijn opgesteld door het Planbureau voor de 
leefomgeving, daarbij is 1 het meest gunstige scenario en 4 het minst gunstige scenario. In dit rapport is voor de 
vooruitzichten uitgaan van de lijn ‘prognose’. 

Werkgelegenheid (index. 2019 Q4 is 100).
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3.2 Ontwikkeling installatiesector
3.2.1 Bouwinstallatie volume naar segment
Na jaren van groei is een krimp van het installatievolume volgende jaar vrijwel onvermijdbaar. 
Door sterk teruggelopen verwachtingen voor de bouwproductie in de utiliteitsbouw is de daling 
daar het sterkst. In de woningbouw wordt een minder harde klap verwacht, mede door de 
omvangrijke plannen om de productie daar zo hoog mogelijk te houden. Dat betekent ook dat 
het herstel relatief snel kan volgen. Voor infrastructuur lijkt 2020 een groei op te leveren, mede 
door het naar voren halen van gepland onderhoud. De ontwikkeling in de jaren daaropvolgend 
zal minder groot zijn.

3.2.2 Bouwinstallatie volume naar discipline
Voor alle disciplines geldt dat een terugloop van het installatievolume het meest waarschijnlijk 
is voor 2020 en 2021. Op basis van de huidige installatiequote en de verwachte terugloop in de 
verschillende gebouwtypen en type werkzaamheden, zal het bouwvolume van sanitair in eerste 



© Techniek Nederland 2020 | Economische vooruitzichten 2021 en verder 18

instantie het sterkst dalen. De jaren daarna zal het procentueel iets sneller groeien dan elektro 
en klimaat. Elektro kent naar alle waarschijnlijkheid de minste schommelingen. Dat komt onder 
andere omdat het onderdeel is van een zeer groot percentage van de bouwwerkzaamheden. 
Omdat de prognose voor infrastructuur minder negatief is dan van woningbouw en met name 
utiliteitsbouw vallen daling en herstel van elektro minder sterk uit.

3.2.3 Installatiequote
De rol van installaties binnen de gebouwde omgeving wordt steeds belangrijker. Enerzijds 
worden veel toepassingen gedigitaliseerd en ‘smart,’ anderzijds is de installatie een grote factor 
in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dat leidt er mede toe dat de installatiequote 
stijgt. De stijging is vooral sterk in de nieuwbouw en renovaties van gebouwen en in het onder
houd van utiliteitsbouw. Bij infrastructuur is de ontwikkeling veel minder sterk. 
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3.3 Ontwikkeling bouwsector
3.3.1 Bouwvolume
Evenals in andere sectoren zal de bouw gedurende de nasleep van corona krimpen. Werkzaam
heden voor infrastructuur gaan grotendeels door, soms ook versneld. 

3.3.2 Bouwvolume utiliteitsbouw
De utiliteitsbouw werd de afgelopen jaren gekenmerkt door forse groei. Met name de marktsec
tor breidde uit vanwege opdrachten uit de logistiek, transport en industrie. Dit zijn momenteel 
de sectoren waar de ontwikkeling neerwaarts is. Ook kantoren, waar de laatste jaren weer een 
beetje vraag naar was, zullen met de ontwikkeling van thuiswerken mogelijk minder gebouwd 
worden dan verwacht. In de budgetsector wordt eerst een groei verwacht vanuit zorg en open
baar bestuur, de situatie rondom cultuur, sport en recreatie is minder rooskleurig en zorgt op 
iets langere termijn ook in de budgetsector voor krimp van de nieuwbouwmarkt. 
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3.3.3 Nieuwbouw woningmarkt
Hoewel de vraag naar woningen onverminderd groot is, laat de woningbouw als eerste negatie
ve groeicijfers noteren. Daarbij werken ook het al langer teruglopen van de vergunningverlening 
en de vertragingen rondom stikstof door. De algehele krapte op de woningmarkt zorgt er wel 
voor dat herstel hier het snelst en het sterkst zal optreden. Politieke belangen en beleidsmatige 
versoepelingen dragen daaraan bij. 

De terugloop zal aanvankelijk het grootst zijn bij de bouwers voor de markt. Hier zijn al langer 
tekenen van een teruglopende vraag naar de voornamelijk duurdere woningen die ze bouwen. 
De vraag naar iets minder dure woningen is gegroeid en zal met het teruglopen van de doorstro
ming op de markt voor bestaande woningen verder toenemen. 

Corporaties zijn de afgelopen jaren als katalysator van de verduurzaming van de woningvoor
raad naar voren geschoven. Mede door de economische bloei, het dalen van werkloosheid 
en het stijgen van inkomens was het idee dat een minder grote groep lage inkomens beroep 
hoefde te doen op sociale woningen. Vanwege de verhuurderheffing is de productie van cor
poraties het afgelopen decennium ver teruggelopen. Er is door onder andere Aedes wel een 
ambitie uitgesproken om flink meer te bouwen, maar die is steeds niet gerealiseerd. Inmiddels 
kan, gezien de verwachte groei van werkloosheid, rekening gehouden worden met een grotere 
groep die in aanmerking komt voor een sociale woning. Omdat de sociale woningen vaker dan 
gemiddeld grote projecten zijn, en deze een langere doorlooptijd hebben dan kleine projecten, 
staat de productie voor het komende jaar min of meer vast. 

Particuliere opdrachtgevers zijn vaak mensen in een hogere inkomensklasse. Deze groep wordt 
door de huidige crisis minder geraakt. Een lichte terugloop van nieuwbouw wordt vooral ver
wacht omdat veel mensen iets voorzichtiger worden. 

3.4 Conclusie
De nieuwbouw gaat een lastige tijd tegemoet waarin de verhoudingen tussen wat gebouwd 
wordt en wie daar opdracht voor geeft zullen wijzigen. Er zijn voldoende aanwijzingen dat de 
woningbouw snel terug komt op het groeipad dat de afgelopen jaren is ingeslagen. De onzeker
heden rond de utiliteitsbouw zijn groter. Hoe en hoe snel de economie weer opent blijft voorlo
pig onzeker, waardoor investeringen nu als een te groot risico worden gezien. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022*
 aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %
Corporaties 17.200 38 16.000 33 15.000 27 16.000 25 13.000 20 14.500 21 15.500 25 16.000 26 18.500 26

Bouwers voor 
de markt

22.970 51 26.380 55 32.350 59 38.500 61 44.500 67 47.200 67 39.500 63 38.000 61 43.500 61

Particuliere 
 opdrachtgevers

5.000 11 6.000 12 7.500 14 8.500 13 8.500 13 9.000 13 8.000 13 8.000 13 9.000 13

Totaal gereed-
meldingen

45.170 100 48.380 100 54.850 100 63.000 100 66.600 100 70.700 100 63.000 100 62.000 100 71.000 100

* prognose
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4.1 Inleiding
Onder de markt voor industriële procesinstallatie scharen wij het installatiewerk in samen
hang met het aanleggen, aansluiten en onderhouden van productieinstallaties in de proces
industrie. Om de vergelijkbaarheid met voorgaande rapporten te handhaven, hanteren we 
dezelfde afbakening van de procesindustrie: de energiesector, de basismetaalindustrie, de 
voedingsmiddelen industrie en de petrochemische industrie. 

Omdat er niet zo veel data beschikbaar is over de procesindustrie wordt in dit hoofdstuk met 
name de kwalitatieve, trendmatige ontwikkeling van de (deel)sectoren besproken. De industrie
gerelateerde installatie kon gedurende de vorige crisis relatief goed draaien, zeker in verhou
ding tot de bouwgerelateerde industrie. In de huidige situatie zijn de rollen omgedraaid.

Mede door de afhankelijkheid van de industrie van de wereldhandel wordt een groot deel van de 
industrie sterk getroffen door de coronacrisis. Met name de basismetaalindustrie, de voedings
middelenindustrie en de petrochemische industrie zijn afhankelijk van de aanvoer van basispro
ducten of grondstoffen en de afname van producten of halffabricaten. 

4.2 Sectoranalyse
4.2.1 Overzicht procesindustrie 

De samenstelling van de omzet van de procesindustrie is stabiel. Ten opzichte van 2017 zijn er 
slechts kleine wijzigingen. Het grootste verschil zit in de relatief forse groei van de petrochemi
sche industrie. Het jaar ervoor jaar was deze industrie juist gekrompen door lagere olieprijzen. 
Gezien de ontwikkeling in omzet en toegevoegde waarde in 2019 is de kans groot dat de groei 
van de petrochemische sector weer teniet gedaan is.

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Metalektro
Overig

Ra
naderijen en chemie

Verdeling omzet naar branche 2018
(in miljarden euro’s)

 117,34
31%

153,22
40%

77,12
20%

35,92
9% 

Bron: CBS



© Techniek Nederland 2020 | Economische vooruitzichten 2021 en verder 23

4.2.2 Omzet procesindustrie

Opvallende, sterk positieve uitzondering in de omzetontwikkeling van de branches in de proces
industrie zijn de energiebedrijven. Al langere tijd staat deze industrie vooraan als het gaat om 
ontwikkelingen. Deze hebben grotendeels te maken met verduurzaming en nieuwe technologie. 
Zo is er sprake van veel lokale opwek van energie en verbruiken de opkomende datacenters 
juist veel energie. Voor al die ontwikkelingen is uiteraard nieuwe infrastructuur nodig. Het ziet er 
naar uit dat hier voorlopig geen eind aan komt. 

4.2.3 Toegevoegde waarde procesindustrie

Ook qua toegevoegde waarde is de energiesector een positieve uitzondering, hetgeen betekent 
dat de bedrijfsresultaten eveneens overwegend positief zijn. 
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4.2.4 Investeringen procesindustrie

4.3 Conclusie
De komende jaren zullen in het teken staan van herstel van een groot deel van de industrie. 
Voor veel internationale industrieën breken spannende tijden aan. Naast de uittreding van 
GrootBrittannië uit de Europese Unie en de spanningen tussen Amerika en China, speelt 
corona inmiddels een rol van groot belang. De nieuwe situatie heeft mogelijk sterke gevolgen. 
Veel sectoren die niet noodzakelijk aan een regio gebonden zijn, ofwel relatief makkelijk elders 
opgestart kunnen worden, zullen mogelijk verplaatst worden naar regio’s waar de producten van 
die industrieën gevraagd worden, of waar de grondstoffen vandaan komen. Dat roept de vraag 
op naar nieuwe verdienmodellen en organisatievormen. Daarbij spelen lokaal/regionaal en recy
cling een belangrijke rol. 

Vooralsnog gaan weinig partijen uit van een dergelijk grote reorganisatie. Er wordt vaak gere
fereerd aan de grote herstelcapaciteit van de industrie. Wanneer de vraag aantrekt en infra
structuur voor handelsstromen functioneert kan de industrie doorgaans snel opschalen. Mede 
hierdoor wordt een herstel van de procesindustrie in 2021 aannemelijk. 
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5.1 Bijlage hoofdstuk 3.2.1
x miljoen euro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023*
Woningbouw 
totaal

2.948 2.634 2.460 2.192 2.016 2.188 2.592 3.544 3.829 4.331 4.471 3.975 3.925 4.500 4.700

Nieuwbouw 1.412 1.205 1.086 833 694 844 1.048 1.347 1.501 1.798 1.897 1.675 1.675 1.900 2.000
Groot onderhoud/
renovatie

1.074 971 945 901 858 872 1.021 1.565 1.684 1.861 1.896 1.975 1.675 1.900 2.000

Onderhoud 462 458 428 458 464 472 524 633 643 672 678 600 600 675 725
Utiliteitsbouw 
totaal

5.369 4.664 4.324 4.149 3.854 5.829 6.014 7.066 7.344 8.380 8.857 8.425 7.800 7.750 8.600

Nieuwbouw 2.651 2.141 1.920 1.568 1.295 2.822 2.822 3.357 3.556 4.266 4.611 4.400 4.050 4.025 4.475
Groot onderhoud/
renovatie

1.671 1.533 1.430 1.538 1.502 1.919 1.984 2.215 2.224 2.444 2.540 2.425 2.225 2.225 2.475

Onderhoud 1.047 991 975 1.042 1.056 1.088 1.209 1.494 1.565 1.669 1.707 1.625 1.500 1.500 1.650
Infrastructuur-
totaal

1.696 1.514 1.463 1.514 1.463 1.741 1.789 1.951 1.981 2.110 2.263 2.350 2.400 2.450 2.500

Nieuwbouw en 
groot onderhoud

1.018 862 834 862 834 1.043 1.079 1.226 1.245 1.344 1.481 1.500 1.550 1.625 1.650

Onderhoud 678 652 629 652 629 698 710 725 737 766 782 850 850 825 850
Installatietotaal 10.014 8.812 8.248 7.855 7.333 9.758 10.395 12.561 13.155 14.821 15.591 14.775 14.125 14.700 15.800

*prognose Bron:EIB/BouwKennis

5.2 Bijlage hoofdstuk 3.2.2
x miljoen euro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023*
Woningbouw 
totaal

2.948 2.634 2.460 2.192 2.016 2.188 2.592 3.544 3.829 4.331 4.471 3.975 3.925 4.500 4.700

Elektro 1.059 946 887 792 730 814 966 1.421 1.537 1.743 1.798 1.600 1.575 1.800 1.900
Klimaat 1.059 942 877 771 703 760 903 1.094 1.186 1.351 1.398 1.250 1.225 1.400 1.475
Sanitair 829 746 697 629 583 614 723 1.029 1.105 1.237 1.274 1.125 1.125 1.275 1.350
Utiliteitsbouw 
totaal

5.369 4.664 4.324 4.149 3.854 5.829 6.014 7.066 7.344 8.380 8.857 8.425 7.800 7.750 8.600

Elektro 1.898 1.645 1.524 1.456 1.349 2.167 2.232 2.496 2.599 2.974 3.151 3.000 2.775 2.750 3.050
Klimaat 2.127 1.848 1.713 1.645 1.528 2.279 2.351 2.846 2.955 3.415 3.609 3.425 3.175 3.150 3.500
Sanitair 1.344 1.171 1.088 1.048 976 1.382 1.432 1.724 1.790 1.990 2.097 2.000 1.850 1.825 2.025
Infrastructuur-
totaal

1.696 1.514 1.463 1.514 1.463 1.741 1.789 1.951 1.981 2.110 2.263 2.350 2.400 2.450 2.500

Elektro 1.018 907 877 907 877 1.058 1.087 1.209 1.228 1.310 1.407 1.450 1.500 1.525 1.550
Klimaat 678 607 587 607 587 683 701 742 753 800 856 900 900 925 950
Installatietotaal 10.014 8.812 8.248 7.855 7.333 9.758 10.395 12.561 13.155 14.821 15.591 14.775 14.125 14.700 15.800

*prognose Bron:EIB/BouwKennis

5.3 Bijlage hoofdstuk 3.3.1
x miljoen euro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023*
Woningbouw 
totaal

26.143 23.391 21.736 19.310 17.739 18.081 21.363 24.240 26.125 27.725 28.625 25.500 25.100 28.750 30.175

Nieuwbouw 13.731 11.718 10.564 8.102 6.752 7.275 9.027 10.113 11.275 12.300 12.975 11.550 11.375 13.025 13.675
Groot onderhoud/
renovatie

7.209 6.520 6.345 6.049 5.759 5.579 6.530 8.175 8.800 9.250 9.425 8.400 8.275 9.450 9.340

Onderhoud 5.203 5.153 4.826 5.159 5.228 5.228 5.806 5.952 6.050 6.175 6.225 5.550 5.450 6.250 6.550
Utiliteitsbouw 
totaal

17.650 15.278 14.148 13.476 12.465 17.531 18.100 18.608 19.325 20.775 21.925 20.900 19.300 19.175 21.300

Nieuwbouw 9.197 7.426 6.659 5.440 4.493 8.538 8.538 8.403 8.900 9.900 10.700 10.200 9.425 9.350 10.400
Groot onderhoud/
renovatie

5.047 4.628 4.317 4.646 4.537 5.557 5.745 6.050 6.075 6.375 6.625 6.300 5.825 5.800 6.425

Onderhoud 3.405 3.223 3.172 3.390 3.435 3.435 3.816 4.154 4.350 4.500 4.600 4.400 4.500 4.025 4.475
Infrastructuur 
(GWW)totaal

16.608 14.742 14.251 14.742 14.251 16.180 16.639 16.910 17.175 18.075 19.425 20.225 20.625 21.025 21.450

Nieuwbouw en 
groot onderhoud

10.672 9.035 8.743 9.035 8.743 10.520 10.884 11.154 11.325 12.025 13.250 12.925 13.200 14.475 14.775

Onderhoud 5.936 5.708 5.508 5.708 5.508 5.660 5.755 5.755 5.850 6.050 6.175 7.300 7.425 6.550 6.675
Bouwtotaal 60.400 53.411 50.135 47.528 44.455 51.792 56.102 59.757 62.625 66.575 69.975 66.600 65.050 68.950 72.925

*prognose Bron:EIB/BouwKennis
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5.4 Bijlage hoofdstuk 3.3.2
x miljoen euro 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023*
Agrarisch (SBI:A) 617 527 497 425 370 391 376 325 275 200 175 175
Industrie en bouwnijver
heid (SBI:B,D,E,F)

476 400 325 357 353 604 842 950 875 850 850 900

Handel en horeca 
(SBI:G+I)

526 472 508 513 533 604 652 700 700 600 600 700

Vervoer en communicatie 
(SBI:H+J)

379 285 252 305 347 468 629 750 750 675 700 700

Zakelijke dienstverlening 
(SBI:K,L,M,N)

680 449 399 401 413 428 368 385 375 350 350 300

Marktsector 2.678 2.133 1.981 2.001 2.016 2.495 2.867 3.110 2.900 2.675 2.675 2.775
Openbaar bestuur (SBI:O) 197 176 150 92 82 60 50 40 25 25 25 50
Onderwijs (SBI:P) 515 460 437 397 320 285 285 325 350 300 300 350
Gezondheidszorg 
(SBI:Q+R)

930 724 534 415 408 379 371 375 425 450 450 425

Overige dienstverlening 
(SBI:S)

370 356 333 354 275 306 340 350 300 250 225 250

Budgetsector 2.012 1.716 1.454 1.258 1.085 1.030 1.046 1.090 1.100 1.025 1.000 1.075
Totaal 4.690 3.849 3.435 3.259 3.101 3.525 3.913 4.200 4.000 3.700 3675 3.850

*prognose Bron:EIB/BouwKennis

5.5 Installatie naar landsdeel in 2019
x miljoen euro Woningen totaal Utiliteitsbouw totaal Infrastructuur totaal Installatie totaal
Noord-Nederland 
(Groningen, Friesland, Drenthe)

410 9,2% 759 8,6% 164 7,2% 1.333 8,9%

Noord-Holland 766 17,1% 1.121 12,7% 295 13,0% 2.182 14,0%
Oost-Nederland  
(Overijssel, Gelderland)

793 17,7% 1.598 18,0% 460 20,3% 2.851 18,3%

Zuid-Holland 993 22,2% 1.566 17,7% 723 31,9% 3.282 21,0%
Midden-Nederland  
(Utrecht, Flevoland)

507 11,3% 1.031 11,6% 176 7,8% 1.714 11,0%

Zuid-Nederland  
(NoordBrabant, Limburg, Zeeland)

1.002 22,4% 2.782 31,4% 445 19,7% 4.229 27,1%

Nederland totaal 4.471 8.857 2.263 15.591
 Bron:EIB/BouwKennis
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