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Stand van zaken vaardigheden personeel en noodzakelijke acties



• In Europa wordt van de bouwsector een grote bijdrage verwacht bij de realisatie

van de Europese doelstellingen voor 2020 (reductie van energieconsumptie met

20%, reductie van GHG-emissies met 20%, en aandeel van 20% hernieuwbare

energie in de tegemoetkoming aan de energiebehoefte). Het is een grote

uitdaging voor zowel de sector als de toeleverende industrie om voorbereid en

bekwaam te zijn voor de benodigde realisatie van energiegerelateerde renovaties

en nieuwbouw van energieneutrale gebouwen. Er wordt de komende jaren een

grote inspanning gevraagd om het aantal gekwalificeerde werknemers dat voor

deze werkzaamheden nodig is te vergroten, dit in combinatie met het stimuleren

van aankoop- of renovatiebeslissingen door woningeigenaren.

• Met het BuildUpSkillsNL initiatief richt de IEE (Intelligent Energy Europe) zich op

krachtenbundeling voor vergroting van het aantal gekwalificeerde werknemers in

de bouwsector. BuildUpSkillsNL richt zich op additioneel onderwijs en training

van vakmensen en andere werkplaatsmedewerkers, zoals bouwvakkers en

installateurs. In het voorjaar van 2011 is voor BuildUpSkillsNL een consortium

van partijen uit de Nederlandse bouw- en trainingssector gevormd: Fundeon,

Hibin, ISSO, Kenteq, MBO-diensten, OTIB en SBR. Dit consortium heeft in mei

2011 een voorstel ingediend voor subsidie van het IEE-programma. Na

goedkeuring zijn de onderzoeksactiviteiten in november 2011 gestart. De

uitvoering loopt tot eind april 2013.

• Om de roadmap van 2013 – 2020 invulling te geven, is in opdracht van

BuildUpSkillsNL een 0-meting uitgevoerd om in kaart te brengen 1) waar de

verschillende partijen uit de sector in de adoptiecurve staan qua gereed zijn voor

2020 (valkuilen, leerpunten, incentives, drivers in combinatie met

marktontwikkelingen, wet/ en regelgeving en onderwijs) en 2) hoe de sector te

mobiliseren om gezamenlijk de 2020 doelstellingen te bereiken.

Aanleiding en achtergrond onderzoek

Hoofdstuk 1. Onderzoeksverantwoording
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Doel onderzoek

Hoofdstuk 1. Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksvragen

Concrete vragen waar dit onderzoek antwoord op geeft, zijn de volgende:

• Waar staan de verschillende betrokken partijen (bouwbedrijven, installateurs, ZZP‟ers, fabrikanten, handelaren, overheid,

projectontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties) in de adoptiecurve aangaande de Europese 2020 doelstellingen?

• Is men er bekend mee?

• Heeft men reeds actie ondernomen?

• Wanneer gaat men actie ondernemen?

• Welke acties heeft men reeds ondernomen?

• Wat is de gepercipieerde en daadwerkelijke stand van zaken aangaande de markt en de technologieën, in het licht van de

2020 doelstellingen?

• Wat zijn de veranderingen die men voorziet in het toepassen van (nieuwe) systemen en materialen?

• Wat zijn de veranderingen die men voorziet in de wensen van de markt?

• In welke mate voorziet men andere vaardigheden, of zelfs andere beroepen, die het gevolg zijn van product- en

procesinnovatie en veranderende wensen vanuit de markt? (de zogenaamde „build up skills‟ vragen)

• Wat zijn drivers (motivators, incentives) of valkuilen (demotivators) waar bedrijven mee te maken kunnen krijgen (technologie,

wet- en regelgeving, onderwijs, marktomstandigheden, etc.)? Hoe kunnen bedrijven hun voordeel doen met het voorbereiden

op de 2020 doelstellingen (winst, omzet, voorkeurspositie, onderscheidend vermogen, etc.)?

• Op welke wijze willen de verschillende marktpartijen geïnformeerd, opgeleid en betrokken worden?

Doelstelling

• De doelstelling van dit onderzoek kan als volgt worden omschreven:

Het in kaart brengen van de status quo in de bouw- en installatiesector aangaande de

Europese doelstellingen voor 2020, waarmee enerzijds de sector gemobiliseerd kan

worden (externe communicatie) en waarmee anderzijds inzicht wordt verkregen in de

wijze waarop en de snelheid waarmee de sector muteert richting 2020, zodat er

plannen gemaakt kunnen worden om de sector te laten ontwikkelen richting het

gewenste, noodzakelijke niveau.
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• Alle resultaten in deze rapportage worden naar drie hoofdgroepen uitgesplitst

die in totaal uit 10 subgroepen bestaan, namelijk:

1. Opdrachtgevende partijen

 Publieke opdrachtgevers (gemeenten en woningbouwcorporaties)

 Commerciële opdrachtgevers (projectontwikkelaars en beleggers)

2. Fabrikanten en handelaren

 Fabrikanten en handelaren B&U

 Fabrikanten en handelaren installatie

3. Uitvoerende partijen

 Werkgevers B&U (directeuren van bedrijven met meer dan 2 FTE)

 Werkgevers installatie (directeuren van bedrijven met meer dan 2

FTE)

 Werknemers B&U (overige relevante functies bij bedrijven met meer

dan 2 FTE)

 Werknemers installatie (overige relevante functies bij bedrijven met

meer dan 2 FTE)

 ZZP‟ers B&U (bedrijven met 1 FTE)

 ZZP‟ers installatie (bedrijven met 1 FTE)

• Verder is in het rapport gekeken naar de verschillen tussen alle ondervraagde

markpartijen los van elkaar (14 in totaal en waar het relevant is). Daarnaast

zijn de resultaten uitgesplitst naar vier groepen van de adoptiecurve (zie uitleg

op pagina 19) om te kijken welke verschillen er zijn tussen deze groepen op

het gebied van duurzaamheid en de Europese doelstellingen.

Doelgroepen

Hoofdstuk 1. Onderzoeksverantwoording
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Onderzoeksverloop

Hoofdstuk 1. Onderzoeksverantwoording
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• Bovenstaand schema toont de verschillende fasen waar dit onderzoek uit heeft bestaan. Het vooronderzoek bestond

enerzijds uit het bestuderen van bestaande onderzoeksrapporten en anderzijds uit 20 telefonische diepte-interviews met alle

marktpartijen. Het belangrijkste doel van dit vooronderzoek was zicht krijgen op de te meten criteria en op de zaken waarop

gefocust dient te worden. Ook vormde deze voorfase de onderbouwing van de vragenlijst die ten grondslag heeft gelegen

aan het onderzoek onder de relevante doelgroepen.

• USP heeft in totaal 14 marktpartijen op kwantitatieve wijze telefonisch ondervraagd. Deze marktpartijen zijn gemeenten,

projectontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties, fabrikanten B&U, fabrikanten installatie, handel B&U, handel

installatie, werkgevers B&U, werkgevers installatie, werknemers B&U, werknemers installatie, ZZP‟ers B&U en ZZP‟ers

installatie.
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Deskresearch

Activiteiten:

 Bestuderen bestaande 

onderzoeksrapporten, 
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nationale status quo‟ en 

„innovatiemotor‟

Output:

 Eerste kwalitatief inzicht 

in de huidige stand van 

zaken van de markt en 

technologieën

Kwantitatief

onderzoek

Activiteiten:

 Programmeren van de 

enquête om deze 

vervolgens telefonisch af 

te nemen onder 900 

bedrijven

Output:

 Betrouwbare data over de 

bekendheid en bewustzijn 

van de doelstellingen en 

de (gepercipieerde) 

obstakels en benefits)

Analyse, rapportage 

en advies

Activiteiten:

 Analyse data in SPSS en 

verwerking data tot 

informatie in PowerPoint 

rapport

Output:

 Zicht op positie in de 

adoptiecurve en advies 

aangaande de te volgen 

strategie om de sector te 
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onderzoek

Activiteiten:
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marktpartijen aangaande 

hun verwachtingen 

richting 2020 en 

geplande/ genomen 

acties

Output:

 Dieper inzicht in de 

marktsituatie aangaande 

2020 doelstellingen om 

zodoende goede enquête 

te ontwikkelen



Onderzoeksverloop

Hoofdstuk 1. Onderzoeksverantwoording

• De vragenlijst is in weken 47-48 van 2012 opgesteld aan de hand van desk research en telefonische diepte-interviews met

doelgroepen. Daarna is deze in weken 49-53 van 2012 en week2 van 2013 voorgelegd aan de verschillende partijen in de

bouw- en installatiesector.

• Het kwantitatieve veldwerk heeft middels telefonische enquêtes plaatsgevonden. Deze zijn in het callcenter van USP

Marketing Consultancy afgenomen onder de relevante doelgroepen.

• In totaal zijn er 823 volledig ingevulde enquêtes behaald. Indien we ook echter enquêtes meenemen die afgebroken zijn,

dan komen we uit op 929 enquêtes. De concrete aantallen per marktpartijen zijn te vinden op de volgende pagina van dit

rapport. De resultaten zijn geanalyseerd (m.b.v. SPSS) en gerapporteerd in dit voorliggende document.

• Het tijdspad waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden, is als volgt:

• Kick offWeek 45 

• Desk research Week 45 

• Telefonische diepte-interviewsWeek 45-46 

• Vragenlijst opstellen/afstemmen/programmeren Week 47-48

• Veldwerk kwantitatief onderzoekWeek 49 -2 (2013)

• Analyse & rapportage Week 2-3 
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• Onderstaand overzicht toont de respons van dit onderzoek. Het bruto sample omvat alle

respondenten die benaderd zijn om aan het onderzoek deel te nemen. Het netto sample

bestaat uit alle respondenten die in staat waren om aan het onderzoek mee te doen. Het

verschil tussen de netto steekproef en het aantal geslaagde enquêtes is het aantal

weigeringen. Een respons van 25% is gemiddeld te noemen, normaal B-to-B onderzoek in de

bouw- en installatiesector levert een respons op van 20%-25%.

• In dit onderzoek is een weegfactor gebruikt om de resultaten van dit onderzoek toepasbaar te

maken voor de gehele populatie.

Respons

Hoofdstuk 1. Onderzoeksverantwoording
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Totaal opdrachtgevers Fabrikanten en handelaren Uitvoerende partijen

Totaal Gem PO Beleg WBC F B&U F Instal H B&U H Instal
WG

B&U

WG

Instal

WN 

B&U

WN 

Instal

ZZP 

B&U

ZZP 

Instal

Bruto sample 10.667 162 1.296 1.325 238 121 354 307 143 1.851 598 2.250 745 924 353

Netto sample 3.769 86 379 417 119 36 135 124 55 719 252 681 238 350 178

Geslaagde enquêtes 929 58 62 28 52 18 55 43 29 134 83 137 84 78 68

Respons 25% 67% 16% 8% 44% 50% 41% 35% 53% 17% 33% 20% 35% 22% 38%
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• Voor dit onderzoek zijn voornamelijk directeuren en/of eigenaren van bedrijven ondervraagd. Uitzondering vormen publieke

opdrachtgevers waar de grootste groep respondenten uit beleidsmedewerkers bestaat (33%). Daarnaast hebben bedrijfsleiders

en projectleiders binnen organisaties relatief vaak aan dit onderzoek meegedaan.

• Bovenstaande tabel laat verder zien dat de respondenten voornamelijk diploma MBO of diploma HBO hebben behaald. Onder

de ZZP‟ers B&U heeft de meerderheid diploma LTS/VBO/VMBO.

Achtergrondkenmerken respondenten

Hoofdstuk 1. Onderzoeksverantwoording
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Pub 

opdrg

Com

opdrg
F&H B&U

F&B

inst
WG B&U

WG

inst
WN B&U

WN

inst
ZZP B&U

ZZP

inst

Geen (vak)diploma 0% 5% 11% 4% 8% 3% 11% 5% 10% 3%

Diploma LTS/VBO/VMBO 3% 9% 12% 15% 30% 19% 32% 12% 51% 26%

Diploma MBO 13% 19% 43% 33% 45% 66% 34% 48% 37% 58%

Diploma HBO 63% 49% 29% 53% 30% 21% 27% 33% 11% 25%

Diploma WO 32% 30% 14% 8% 2% 3% 4% 8% 5% 0%

Anders 3% 3% 2% 7% 4% 4% 0% 3% 4% 5%

Weet niet/geen mening 2% 0% 1% 3% 1% 0% 1% 3% 1% 4%



• Bovenstaande tabellen geven weer waar de activiteiten van de doelgroepen plaatsvinden (voornamelijk landelijk en

regionaal) en in welk segment zij met name actief zijn (zeer verspreid maar voornamelijk onderhoud en renovatie).

Achtergrondkenmerken respondenten vervolg

Hoofdstuk 1. Onderzoeksverantwoording
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Pub 

opdrg

Com

opdrg
F&H B&U

F&B

inst
WG B&U

WG

inst
WN B&U

WN

inst
ZZP B&U

ZZP

inst

Lokaal (straal van max. 25 km) 68% 16% 10% 4% 26% 20% 11% 11% 37% 38%

Regionaal (straal van max. 100 km) 28% 30% 23% 18% 50% 41% 55% 35% 39% 42%

Landelijk 4% 35% 50% 46% 16% 26% 25% 38% 22% 18%

Europees 13% 4% 10% 5% 4% 3% 3% 1%

Wereldwijd 5% 13% 21% 3% 9% 6% 14% 1% 1%

WG B&U
WG

inst
WN B&U

WN

inst
ZZP B&U

ZZP

inst

Woningnieuwbouw 21% 16% 26% 10% 18% 12%

Woningbouw onderhoud 29% 20% 20% 17% 32% 32%

Woningbouw renovatie 26% 23% 25% 16% 35% 29%

Utiliteitsnieuwbouw 10% 17% 18% 21% 4% 10%

Utiliteitbouw onderhoud 8% 11% 5% 20% 4% 8%

Utiliteitbouw renovatie 6% 13% 6% 16% 7% 10%
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• De opdracht die BuildUpSkillsNL aan USP Marketing Consultancy had meegegeven was het in kaart brengen van de status

quo in de bouw- en installatiesector aangaande de Europese doelstellingen voor 2020. Met deze meting kan

BuildUpSkillsNL enerzijds de sector mobiliseren (middels communicatie) en anderzijds wordt inzicht verkregen in de wijze

waarop en de snelheid waarmee de sector muteert richting 2020. In deze managementsamenvatting worden deze twee

hoofddoelen beantwoord aan de hand van een aantal vooraf geformuleerde onderzoeksvragen.

1. Waar staan de verschillende betrokken partijen in de adoptiecurve aangaande de Europese 2020 doelstellingen?

Het gros van de betrokken partijen (opdrachtgevers, fabrikanten, handelaren, werkgevers, werknemers en zzp‟ers) is wel

bekend met de concrete doelstellingen, alleen weet men deze niet spontaan te noemen. Als ze worden voorgelegd, kan

men ze zich wel voor de geest halen. Overigens is iedereen er wel in meer of mindere mate mee actief, oftewel men heeft

of zelf doelstellingen geformuleerd (opdrachtgevers) of men komt het tegen in de uitvoering van de projecten (werkgevers,

werknemers en zzp‟ers).

Als we de bekendheid en het actief gebruik combineren kunnen we per doelgroep een aantal typologieën bedrijven

onderscheiden, die voor elke doelgroep hetzelfde zijn. Ten eerste is er de groep innovators (proactief) die er bekend mee

is en actief op stuurt. Deze groep is het grootst onder de opdrachtgevers (7% van de publieke en 19% van de commerciële

opdrachtgevers), maar komt bij de andere doelgroepen niet boven de 6% uit. Er is dus maar een beperkte groep die voorop

loopt. De 2e groep (bewust actief) is ook (enigszins) bekend met de doelstellingen en probeert het ook actief uit te dragen.

De grootte van deze groep varieert tussen de 30% en 60%. De derde groep loopt nog iets verder achter en is circa 27% tot

46% groot en tenslotte is er nog een groep die zich totaal onbewust is (ca. 15%-20%).

Deze aantallen zijn conform de adoptiecurve van Rodgers, die wanneer bij elkaar opgeteld een cumulatieve curve

vertonen, de zogenaamde Bass diffusion curve. Deze worden op de volgende pagina gegroepeerd weergegeven, waarbij

links de individuele percentages per groep worden weergegeven en rechts de gecumuleerde resultaten. Het beeld wat

hieruit naar voren komt is de volgende:

• De opdrachtgevers zijn verder dan de fabrikanten en handel, welke op haar beurt weer verder zijn dan de werkgevers,

werknemers en zzp‟ers (lijnen opdrachtgevers boven lijnen fabrikanten/handel en lopen bovendien steiler)

• De werkgevers, werknemers en zzp‟ers in de installatiesector zijn op hun beurt weer verder dan hun collega‟s uit de

B&U sector (stippellijnen boven vaste lijnen).

Hoofdstuk 2. Managementsamenvatting
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2. Wat zijn drivers (motivators, incentives) of valkuilen (demotivators) waar bedrijven mee te maken kunnen krijgen

(technologie, wet- en regelgeving, onderwijs, marktomstandigheden, etc.)?

• De aanleidingen/drivers zijn vanuit de opdrachtgevers voornamelijk wet- en regelgeving, aandacht voor milieu en

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit vertaalt zich voor de overige partijen in antwoorden die gerelateerd

zijn aan enerzijds marktvraag (particulieren en bedrijfsleven), maar ook aandacht voor het milieu. Deze aspecten

worden veel meer genoemd door de proactieve bedrijven en – in iets mindere mate - door de bewust actieve bedrijven.

• De valkuilen of redenen om het niet te doen liggen allemaal op het vlak van kosten, het is te duur of het levert niets

op. Soms wordt ook tijdgebrek aangevoerd, maar kosten voeren de boventoon. Bij de interne uitdagingen wordt ook

relatief vaak genoemd dat het een uitdaging is om de juiste kennis binnen te halen, een gedragsverandering teweeg te

brengen (wat ook weer een invloed heeft op de marktvraag) en de juiste oplossing/techniek vinden. Bij deze laatste

redenen aangaande interne uitdagingen zien we dat ze allemaal vaker genoemd worden door de proactieve en bewust

actieve bedrijven. Oftewel daar waar deze voorlopers tegenaan lopen, kunnen de achterblijvers in de toekomst van

leren.

• Overigens zijn de interne en externe uitdagingen een stuk minder bezwaarlijk bij de bewust actieve en proactieve

bedrijven dan bij de andere bedrijven, zoals onderstaande tabel aantoont. Dit betekent dat de argumenten die vooraf

als bezwaarlijk worden opgeroepen in de praktijk veel minder bezwaarlijk blijken te zijn. Motto: begin er gewoon aan

en het zal meevallen.

Hoofdstuk 2. Managementsamenvatting
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Op een schaal van 1 tot 10, hoe bezwaarlijk vindt of vond u de interne en/of externe uitdagingen waarbij 1 is heel bezwaarlijk en 10 is 

helemaal niet bezwaarlijk?

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Interne uitdagingen 6,2 6,6 7,1 7,8

Externe uitdagingen 5,5 6,1 6,5 6,8



3. Hoe kunnen bedrijven hun voordeel doen met het voorbereiden op de 2020 doelstellingen (winst, omzet,

voorkeurspositie, onderscheidend vermogen, etc.)?

• Hoewel er op dit moment nog geen direct voordeel wordt behaald door zich voor te bereiden op de 2020

doelstellingen, is er wel een positieve trend waar te nemen. Hoe meer men er mee bezig is, hoe meer voordeel er uit

blijkt te halen. Dit tonen de volgende tabellen duidelijk aan. Ook hier geldt het motto: ga het gewoon doen en je gaat

vanzelf de voordelen merken.

Hoofdstuk 2. Managementsamenvatting
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In welke mate draagt het toepassen van duurzaamheid in uw 

dienstverlening en/of projecten in uw organisatie bij aan de volgende 

zaken? ( fabrikanten/handel en uitvoerende partij)

Werkelijk
Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Meer omzet 5,7 5,8 6,2 6,4

Meer winst 5,4 5,3 5,7 6,4

Nieuwe markten / 

segmenten betreden
6,2 6,3 6,6 7,1

Voorkeurspositie bij 

aanbestedingen of 

opdrachtverstrekking

5,9 5,8 6,1 7,4

Beter imago bij (potentiële) 

klanten
6,5 6,9 7,5 7,8

Beter imago bij (potentiële) 

werknemers
5,4 5,5 6,1 6,4

Lagere exploitatiekosten 5,5 5,8 6,2 7,1

In welke mate draagt het toepassen van duurzaamheid in uw 

dienstverlening en/of projecten in uw organisatie bij aan de volgende 

zaken? (opdrachtgevers)

Werkelijk
Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Verhuurbaarheid 4,8 6,2 6,6 7,1

Verkoopbaarheid / waarde van 

pand
5,9 6,5 6,4 7,5

Duidelijkheid bij 

aanbestedingen of 

opdrachtverstrekking

5,1 6,9 6,7 7,6

Beter imago bij (potentiële) 

huurders of kopers
6,0 7,1 7,0 7,5

Beter imago bij (potentiële) 

werknemers
4,4 5,9 6,0 7,0

Lagere exploitatiekosten 5,4 7,0 6,9 8,3



4. In welke mate voorziet men andere vaardigheden, of zelfs andere beroepen, die het gevolg zijn van product- en

procesinnovatie en veranderende wensen vanuit de markt?

Ongeveer één op de 4 a 5 bedrijven geeft aan in de toekomst wellicht andere type werknemers nodig te hebben om te

kunnen voldoen aan de doelstellingen of de marktvraag. Dit heeft dan met name betrekking op specifieke (duurzame)

technieken en producten.

Tevens is men er van overtuigd dat goed geschoolde vakmensen belangrijk zijn op de werkvloer / bouwplaats, waarbij

wederom geldt dat dit voor de bewust actieve en proactieve bedrijven belangrijker is dan voor de andere bedrijven.

De verschillende doelgroepen voorzien zowel nieuwe beroepen en specialisaties, maar ook een evolutie van de bestaande

beroepen. Opvallend is dat de evolutie door alle – door ons getypeerde bedrijven van de adoptiecurve – bedrijven even

vaak wordt genoemd, maar dat het ontstaan van nieuwe beroepen vooral wordt genoemd door de proactieve bedrijven. Dit

zou betekenen dat er meer behoefte aan nieuwe beroepen zal ontstaan, als gevolg van voortschrijdend inzicht, indien meer

bedrijven er actiever mee aan de slag gaan.

De bal voor het opleiden van de toekomst legt men voornamelijk bij zichzelf neer (hoe eerder in de curve hoe meer) en ook

bij de onderwijsinstellingen. Het interne gedeelte wordt vooral opgepakt door interne bijeenkomsten te organiseren

(voornamelijk proactieve bedrijven) en door het volgen van cursussen en trainingen. De frequentie van training zal gestaag

toenemen, maar voornamelijk bij de proactieve bedrijven meer opgevoerd worden.

Hoewel de markt van mening is dat minimaal 50% van het huidige arbeidspersoneel van de werkvloer / bouwplaats extra

training en opleiding nodig heeft om de doelstellingen te kunnen halen, waarbij geld een belemmerende rol zou kunnen

spelen, is driekwart ervan overtuigd dat de bouw- en installatiesector een wezenlijke bijdrage gaat leveren in het behalen

van de doelstellingen. Wederom ook hier zichtbaar een positiever beeld bij de proactieve bedrijven.

De landelijke overheid moet volgens de meesten een kader scheppen waarbinnen de goed geschoolde vakmensen hun

werk goed kunnen uitvoeren teneinde de doelstellingen te halen.

Hoofdstuk 2. Managementsamenvatting
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Slotbeschouwing

We staan nog maar aan het begin van een tsunami die op ons afkomt. In de Bass diffusion curve staan we op het knikpunt,

waarbij de komende jaren veel opdrachtgevers eisen gaan stellen in termen van duurzaamheid, waar de uitvoerende partijen

vervolgens mee te maken gaan krijgen. Veel bedrijven weten echter niet wat op hen afkomt of zien het zwaarder in, dan in de

werkelijkheid zal zijn. Het tonen van voorbeeldprojecten en –bedrijven kan een drijvende kracht zijn achter het (versneld)

opleiden van goed personeel. Bewijsvoering dat het werkt is het beste middel om de 2e, 3e en uiteindelijk laatste groep ook in

het proces mee te krijgen.

Belangrijk is dat er duidelijke kaders worden geschetst door de overheid in termen van wet- en regelgeving en door de

opdrachtgevers in termen van programma van eisen. De markt kan hier vervolgens de oplossingen voor bedenken met de

huidige en nieuw op te leiden medewerkers. Hoewel geld een negatieve factor kan spelen, dient men in de argumentatie veel

meer te spreken in termen van duurzaamheid, lange termijn investeringen en opbrengsten en maatschappelijk verantwoord

ondernemen.

Hoofdstuk 2. Managementsamenvatting
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De meeste respondenten kunnen geen doelstellingen spontaan noemen, CO2 reductie meest bekend

Hoofdstuk 3. Bekendheid doelstellingen en aanwezige beleid – Spontane 

bekendheid

Status quo meting bouw- en installatiesector richting Europese 2020 doelstellingen t.b.v. BuildUpSkillsNL - b12dbsov1

19

• De spontane bekendheid van de doelstellingen is onder publieke opdrachtgevers het hoogst, maar de meerderheid kan toch

geen doelstelling noemen.

• Verder wordt 20% CO2 reductie relatief vaak als doelstelling genoemd, vooral door opdrachtgevers, fabrikanten en

handelaren B&U en werknemers B&U.

Pub 

opdrg

Com

opdrg

F&H 

B&U

F&B

inst

WG 

B&U

WG

inst

WN 

B&U

WN

inst

ZZP 

B&U

ZZP

inst

20% vermindering van broeikasgassen t.o.v. 1990 4% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 2% 0% 0%

20% verhoging van de energie-efficiëntie 1% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 0%

20% van de energie moet op duurzame wijze worden opgewekt 5% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 2% 1% 0%

20% CO2 reductie 19% 12% 11% 8% 3% 6% 2% 11% 1% 4%

20% energiereductie of energiebesparing 1% 4% 4% 1% 2% 3% 1% 0% 0% 3%

20% aandeel duurzame energie 5% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 3%

16% aandeel duurzame energie 8% 1% 0% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 1%

Vermindering van broeikasgassen t.o.v. 1990 3% 3% 10% 2% 0% 4% 1% 0% 2% 3%

Verhoging van de energie-efficiëntie 2% 1% 4% 2% 3% 4% 0% 2% 1% 0%

Energie moet op duurzame wijze worden opgewekt 5% 1% 4% 2% 3% 3% 1% 3% 5% 5%

Anders 2% 1% 0% 1% 2% 0% 1% 0% 1% 0%

Weet niet/geen mening 58% 81% 73% 86% 88% 84% 94% 86% 91% 83%



In het algemeen is de totale bekendheid van de gestelde doelstellingen hoger onder de opdrachtgevers dan

onder fabrikanten en handelaren

Hoofdstuk 3. Bekendheid doelstellingen en aanwezige beleid – Totale 

bekendheid
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• Hoewel de spontane bekendheid

van de doelstellingen niet erg hoog

is, blijkt de geholpen bekendheid

(voorgelegd) een stuk hoger te zijn.

Het zijn met name de vermindering

van broeikasgassen en duurzame

opwekking van energie, welke

bekend zijn (minimaal tweederde

per doelgroep).

• De verhoging van de energie-

efficiëntie is bij 4 op de 10

fabrikanten/handelaren bekend,

waar ze bij 6 op de 10

opdrachtgevers bekend is.
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5%

1%

4%

77%

58%

78%

72%

58%

80%

23%

42%

22%

24%

42%

16%

20% van de energie moet op duurzame wijze worden 
opgewekt

20% verhoging van de energie-ef f iciëntie

20% vermindering van broeikasgassen ten opzichte van 
1990

20% van de energie moet op duurzame wijze worden 
opgewekt

20% verhoging van de energie-ef f iciëntie

20% vermindering van broeikasgassen ten opzichte van 
1990

Totale bekendheid doelstellingen - opdrachtgevers

Spontaan Geholpen Kent niet

2%

2%

2%

4%

2%

67%

41%

63%

71%

38%

71%

31%

58%

35%

25%

60%

29%

20% van de energie moet op duurzame wijze worden 
opgewekt

20% verhoging van de energie-ef f iciëntie

20% vermindering van broeikasgassen ten opzichte van 
1990

20% van de energie moet op duurzame wijze worden 
opgewekt

20% verhoging van de energie-ef f iciëntie

20% vermindering van broeikasgassen ten opzichte van 
1990

Totale bekendheid doelstellingen - fabrikanten en handel

Spontaan Geholpen Kent niet



Doelstellingen meer bekend onder installatie-gerelateerde partijen

Hoofdstuk 3. Bekendheid doelstellingen – Totale bekendheid

Status quo meting bouw- en installatiesector richting Europese 2020 doelstellingen t.b.v. BuildUpSkillsNL - b12dbsov1

21

• Veel doelstellingen probeert men

te bereiken middels

installatietechnische oplossingen,

mede als gevolg hiervan zijn het

met name de installatie-

gerelateerde partijen

(werkgevers, werknemers en

ZZP‟ers) die meer bekend zijn

met de verschillende

doelstellingen.

• Van de drie doelstellingen is de

duurzame wijze van opwekken

het meest bekend bij alle partijen,

weergegeven op deze pagina:

minimaal 65%.

• Verder is de doelstelling

aangaande broeikasgassen

bekender dan die van de

verhoging van de energie-

efficiëntie.
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2%

2%

2%

77%

60%

69%

68%

47%

57%

22%

38%

29%

32%

53%

43%

20% van de energie moet op duurzame wijze worden 
opgewekt

20% verhoging van de energie-ef f iciëntie

20% vermindering van breikasgassen t.o.v. 1990

20% van de energie moet op duurzame wijze worden 
opgewekt

20% verhoging van de energie-ef f iciëntie

20% vermindering van breikasgassen t.o.v. 1990

Totale bekendheid doelstellingen - werknemers

Spontaan Geholpen Kent niet

1%

78%

44%

64%

70%

39%

53%

22%

56%

36%

29%

61%

47%

20% van de energie moet op duurzame wijze worden 
opgewekt

20% verhoging van de energie-ef f iciëntie

20% vermindering van breikasgassen t.o.v. 1990

20% van de energie moet op duurzame wijze worden 
opgewekt

20% verhoging van de energie-ef f iciëntie

20% vermindering van breikasgassen t.o.v. 1990

Totale bekendheid doelstellingen - ZZP

Spontaan Geholpen Kent niet

1%

79%

57%

66%

65%

40%

50%

21%

43%

34%

35%

60%

50%

20% van de energie moet op duurzame wijze worden 
opgewekt

20% verhoging van de energie-ef f iciëntie

20% vermindering van breikasgassen t.o.v. 1990

20% van de energie moet op duurzame wijze worden 
opgewekt

20% verhoging van de energie-ef f iciëntie

20% vermindering van breikasgassen t.o.v. 1990

Totale bekendheid doelstellingen - werkgevers

Spontaan Geholpen Kent niet



De bekendheid van BuildUpSkillsNL is laag onder alle partijen

Hoofdstuk 3. Bekendheid doelstellingen – Bekendheid BuildUpSkillsNL
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• In absolute termen is de bekendheid van

BuildUpSkillsNL laag te noemen. Echter, in

ogenschouw nemend dat dit initiatief tot op

heden met name inventariserend actief is

geweest, is dit relatief gezien wel een goede

score.

• Kijkend naar de individuele partijen is zij

voornamelijk bekend bij commerciële

opdrachtgevers (22%), fabrikanten/handel

installatie (11%) en werknemers installatie

(13%).

11%

4%

89%

96%

Fabrikanten en handel installatie

Fabrikanten en handel B&U

Bekendheid Build Up Skills - fabrikanten en handelaren

Ja Nee

4%

13%

6%

8%

9%

100%

96%

88%

94%

92%

91%

Zzp installatie

Zzp B&U

Werknemers installatie

Werknemers B&U

Werkgevers installatie

Werkgevers B&U

Bekendheid Build Up Skills - uitvoerende partijen

Ja Nee

22%

7%

78%

93%

Commerciele opdrachtgevers

Publieke opdrachtgevers

Bekendheid Build Up Skills - opdrachtgevers

Ja Nee



Opdrachtgevers en installatiegerelateerde partijen passen veelal energiebesparing toe; B&U duurzaam

bouwen

Hoofdstuk 3. Bekendheid doelstellingen en aanwezige beleid – Mate van 

toepassen duurzaamheid
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• Vetgedrukt betekent per marktpartij per doelstelling het hoogste percentage, oftewel in elke verticale kolom drie vetgedrukte

percentages.

• Omcirkeld betekent welk aspect per doelgroep het vaakst wordt toegepast, oftewel bij welke van de drie aspecten is het

percentage (bijna) altijd het hoogst.

• Aan de hand van deze vraag is bepaald welke respondenten de vragen over de werkelijke situatie hebben gekregen en welke

respondenten de vragen over de mogelijke situatie. Indien men bij minimaal twee van bovenstaande aspecten heeft

aangegeven deze (bijna) altijd, vaak of soms toe te passen heeft men de vragen over de werkelijke situatie gekregen (82%).

Anders heeft respondent de vragen over de mogelijke situatie gekregen (18%).

Pub 

opdrg

Com

opdrg
F&H B&U

F&H

Installatie

Werkgever

B&U

Werkgever 

installatie

Werknemer 

B&U

Werknemer

installatie

ZZP

B&U

ZZP 

installatie

Energiebesparing of energie-efficiëntie

(Bijna) altijd (>75%) 43% 52% 19% 35% 27% 31% 26% 36% 12% 28%

Vaak (50%-75%) 39% 20% 21% 32% 29% 33% 37% 36% 26% 32%

Soms(25%-50%) 14% 15% 38% 21% 30% 24% 20% 18% 28% 32%

(Bijna) nooit(< 25%) 2% 11% 21% 11% 14% 11% 15% 9% 31% 8%

Weet niet 2% 1% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 3% 1%

Duurzame energie

(Bijna) altijd (>75%) 21% 37% 17% 23% 16% 19% 11% 18% 7% 13%

Vaak (50%-75%) 34% 22% 15% 18% 13% 19% 26% 27% 13% 26%

Soms(25%-50%) 31% 20% 37% 30% 33% 44% 27% 29% 27% 32%

(Bijna) nooit(< 25%) 13% 18% 31% 23% 33% 17% 34% 21% 50% 24%

Weet niet 1% 4% 0% 6% 4% 1% 2% 5% 4% 5%

Duurzaam bouwen

(Bijna) altijd (>75%) 36% 41% 23% 29% 26% 17% 37% 9% 28% 8%

Vaak (50%-75%) 41% 22% 46% 15% 30% 14% 25% 32% 27% 22%

Soms(25%-50%) 18% 13% 19% 18% 25% 27% 17% 27% 21% 29%

(Bijna) nooit(< 25%) 4% 19% 10% 21% 16% 29% 19% 27% 20% 25%

Weet niet 2% 6% 2% 17% 3% 13% 2% 5% 5% 16%



Kosten en gebrek aan vraag redenen om duurzaamheid niet toe te passen

Hoofdstuk 3. Bekendheid doelstellingen en aanwezige beleid – Redenen 

om duurzaamheid niet vaker toe te passen
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• Indien men één van de drie doelstellingen soms of bijna nooit toepast is gevraagd naar de reden hiervoor. De belangrijkste

reden bij de meeste marktpartijen is het kostenplaatje (kost te veel geld). Een andere relatief veel genoemde reden is dat er

geen vraag naar is.

Gevraagd aan respondenten die hebben aangegeven soms of (bijna) nooit duurzaamheid toe te passen (zie vorige pagina)

Pub 

Opdrg

Com

opdrg
F&H B&U

F&H

Installatie

Werkgever

B&U

Werkgever 

installatie

Werknemer 

B&U

Werknemer

installatie

ZZP

B&U

ZZP 

installatie

Energiebesparing of energie-efficiëntie (indicatief)

Kost te veel geld (kosten) 33% 60% 38% 47% 47% 71% 38% 50% 23% 50%

Geen vraag naar 0% 0% 10% 24% 12% 0% 23% 0% 18% 33%

Duurzame energie (indicatief)

Kost te veel geld (kosten) 38% 36% 31% 37% 22% 58% 28% 45% 22% 42%

Geen vraag naar 4% 0% 13% 19% 31% 11% 16% 15% 28% 26%

Duurzaam bouwen (indicatief)

Kost te veel geld (kosten) 0% 0% 0% 100% 60% 50% 50% 33% 36% 50%



• In dit onderzoek is een belangrijk onderdeel de zogenaamde adoptiecurve. Het onderzoek dient namelijk inzicht te geven

waar in de adoptiecurve de verschillende betrokken marktpartijen staan. Hierbij zijn een 4-tal situaties denkbaar:

1. TOTAAL ONBEWUST (laggards): Men is zich totaal onbewust van de 2020 doelstellingen en de veranderingen die dit

met zich meebrengt. Hier dient nog veel missionariswerk verricht te worden en dit is de moeilijkste groep om mee te

krijgen in het proces richting 2020.

Deze groep bestaat uit de mensen die niet bekend zijn met de doelstellingen (pagina 20+21) en de doelstellingen

(bijna) nooit uitvoeren (pagina 23).

2. BEWUST PASSIEF (late majority): Men weet dat er doelstellingen zijn, maar heeft verder nog geen actie ondernomen

om zich voor te bereiden op de veranderingen die komen. Dit kan het gevolg zijn van 1) niet weten welke veranderingen

op hen afkomt of 2) het niet kunnen inschatten van de snelheid waarmee de veranderingen op hen afkomt. Deze groep

zal met name geïnformeerd moeten worden over de gevolgen van de veranderingen.

Deze groep bestaat uit de mensen die niet bekend zijn met de doelstellingen (pagina 20+21) maar bij de doelstellingen

1 of meer keer ‘bijna altijd’ of ‘soms’ hebben gezegd en de respondenten die met één of twee doelstellingen bekend

zijn, maar één of meer keer ‘soms’ of ‘bijna nooit’ hebben gezegd.

3. BEWUST ACTIEF (early adopters en early majority): Men weet wat de doelstellingen zijn en heeft ook al actie

ondernomen. Deze groep zal sneller adapteren aan de nieuwe situatie en moet vooral gestimuleerd worden om door te

blijven veranderen.

Deze groep bestaat uit de mensen die bekend zijn met alle drie doelstellingen (pagina 20+21), maar niet alle drie

doelstellingen (bijna) altijd uitvoeren (pagina 23) en respondenten die met één of twee doelstellingen bekend zijn en bij

vraag naar de frequentie op 1 of meer doelstellingen met ‘(bijna) altijd of ‘vaak’ hebben beantwoord.

4. PROACTIEF (innovators): Deze groep bevat de koplopers en zij zullen de aanjagers moeten zijn. Deze bedrijven of

mensen zijn innovatief en moeten een voorbeeldfunctie gaan vormen voor de andere bedrijven. Dit zal vermoedelijk de

kleinste groep blijken te zijn, maar wel de belangrijkste om de rest mee te krijgen. Zij hebben een mobiliserende functie.

Deze groep bestaat uit de mensen die bekend zijn met alle drie doelstellingen (pagina 20+21) en alle drie doelstellingen

(bijna) altijd uitvoeren (pagina 23) .

Hoofdstuk 3. Bekendheid doelstellingen en aanwezige beleid – Uitleg 

adoptie en samenstelling groepen 
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• Op de vorige pagina is weergegeven hoe de vier groepen tot stand zijn gekomen. Indien de resultaten (aandeel per

marktpartij) van deze groepen worden gecombineerd, kunnen 2 figuren worden gemaakt. De eerste is een zogenaamde

belcurve en is de adoptiecurve van Rodgers. De tweede is een cumulatieve curve, ook wel de Bass diffusion curve

genoemd.

• De eerste (bel)curve geeft weer hoe de verdeling van de groepen is naar innovatie/adoptie. De theorie zegt dat de groep

innovators (proactief) een klein deel van de populatie betreft. Deze wordt gevolgd door de groepen early adopters en early

majority (samen bewust actief). Dan volgt de groep late majority (bewust passief) en de groep laggards (totaal onbewust).

Dit proces is meestal een normale verdeling.

• Door de groepen bij elkaar op te tellen (cumulatieve curve, Bass diffusion curve) wordt inzichtelijk gemaakt wanneer de

grote inhaalslag wordt gemaakt, oftewel waar ligt het knikpunt vanwaar er een versnelling / inhaalslag wordt gemaakt.

Hoofdstuk 3. Bekendheid doelstellingen en aanwezige beleid – Uitleg 

adoptie en samenstelling groepen 
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• Door de uitkomsten van bekendheid

(spontaan en geholpen) te combineren

met de mate van toepassen, zijn 4

groepen gedefinieerd. Per doelgroep

wordt inzicht gegeven in de fase van de

adoptiecurve de bedrijven zich

bevinden.

• De meeste innovators (proactief) zijn te

vinden bij de commerciële

opdrachtgevers, gevolgd door de

publieke opdrachtgevers. De minste bij

de ZZP‟ers. Er zal dus een beweging in

gang gezet moeten worden – voor

zover nog niet gaande – waarbij de

opdrachtgevers eisen gaan stellen aan

de kwaliteit/eindresultaat van het werk

in termen van duurzame energie,

energie-efficiëntie en duurzaam

bouwen. Op die manier worden andere

partijen ook gedwongen dit over te

nemen.

• Op de volgende pagina‟s worden

nevenstaande resultaten nogmaals

weergegeven, maar dan verticaal. Links

staan de individuele resultaten met

daarin een curve. Rechts staan de

gecumuleerde cijfers per doelgroep.

Opdrachtgevers verst van allemaal, installatie verder dan B&U
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Meer innovators bij commerciële opdrachtgevers, bij publieke opdrachtgevers meer bewust actieven
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Fabrikanten en handelaren B&U iets verder dan hun collega’s uit de installatiesector
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Werkgevers uit de installatiesector zijn verder in de adoptiecurve dan B&U werkgevers
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Evenals bij de werkgevers, zijn ook de werknemers uit de installatiesector meer bewust
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Wederom zijn de installatie bedrijven bewuster dan de B&U bedrijven
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Stand van zaken vaardigheden personeel en noodzakelijke acties



• C8, C8a, C10, C10a

Bijna iedereen heeft doelstellingen geformuleerd, opdrachtgevers wensen meer te besparen of willen

hoger aandeel duurzame energie

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Gestelde doelstellingen 
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Publieke

opdrachtgevers

Commerciële

opdrachtgevers

Fabrikanten & 

handelaren B&U

Fabrikanten & 

handelaren installatie

Doelstelling energiebesparing / energie-

efficiëntie (gemiddeld)
23% 35% 19% 26%

Geen doelstelling (0%) 0% 4% 7% 0%

1% - 19% 41% 33% 73% 33%

20% - 39% 46% 30% 0% 39%

40% - 59 % 3% 15% 0% 22%

60% - 79 % 0% 0% 7% 6%

80% - 99 % 0% 4% 13% 0%

100% 10% 15% 0% 0%

Doelstelling duurzame energie (gemiddeld) 36% 25% 22% 42%

Geen doelstelling (0%) 0% 5% 8% 0%

1% -19% 42% 42% 58% 33%

20% - 39% 25% 32% 17% 25%

40% - 59 % 8% 11% 0% 8%

60% - 79 % 4% 5% 0% 8%

80% - 99 % 0% 0% 0% 0%

100% 21% 5% 17% 25%

• Vrijwel alle opdrachtgevers, fabrikanten en handelaren formuleren doelstellingen met betrekking tot energiebesparing/

energie-efficiëntie of het toepassen van duurzame energie.



• C8, C8a, C10, C10a

Gemiddelde energiebesparing rond de 30% en gemiddeld aandeel duurzame energie rond de 40%

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Gestelde doelstellingen
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Werkgevers 

B&U

Werkgevers 

installatie

Werknemers 

B&U

Werknemers 

installatie
ZZP B&U ZZP installatie

Doelstelling energiebesparing / energie-

efficiëntie (gemiddeld)
35% 30% 33% 24% 28% 48%

Geen doelstelling (0%) 0% 6% 6% 0% 14% 0%

1% - 19% 22% 25% 24% 55% 29% 13%

20% - 39% 39% 44% 35% 25% 43% 33%

40% - 59 % 22% 13% 18% 15% 0% 27%

60% - 79 % 11% 6% 12% 0% 0% 20%

80% - 99 % 6% 6% 0% 0% 0% 0%

100% 0% 0% 6% 5% 14% 7%

Doelstelling duurzame energie (gemiddeld) 37% 41% 40% 28% 41% 40%

Geen doelstelling (0%) 0% 5% 6% 0% 7% 0%

1% - 19% 12% 27% 18% 29% 13% 13%

20% - 39% 47% 27% 24% 50% 47% 53%

40% - 59 % 24% 14% 35% 14% 7% 7%

60% - 79 % 6% 5% 6% 7% 0% 13%

80% - 99 % 6% 9% 6% 0% 7% 0%

100% 6% 14% 6% 0% 20% 13%

• Vrijwel alle onderstaande partijen stellen doelstellingen op met betrekking tot energiebesparing / energie-efficiëntie.

• Een ruime meerderheid van de uitvoerende partijen formuleert doelstellingen over duurzame energie.



In minimaal de helft van de uit te voeren projecten staat energiebesparing of duurzame energie centraal

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Gestelde doelstellingen
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Werkgevers 

B&U

Werkgevers 

installatie

Werknemers 

B&U

Werknemers 

installatie
ZZP B&U ZZP installatie

% project energiebesparing centraal staat 55% 55% 58% 58% 45% 49%

Geen projecten (0%) 3% 2% 4% 3% 13% 6%

1% - 19% 7% 16% 11% 16% 11% 12%

20% - 39% 22% 20% 14% 11% 17% 20%

40% - 59 % 22% 20% 21% 24% 24% 20%

60% - 79 % 14% 9% 19% 11% 15% 22%

80% - 99 % 14% 9% 5% 8% 9% 6%

100% 17% 24% 26% 29% 11% 12%

% projecten duurzame energie centraal staat 55% 45% 55% 50% 44% 49%

Geen projecten (0%) 5% 2% 6% 6% 14% 2%

1% - 19% 11% 17% 14% 14% 12% 19%

20% - 39% 13% 32% 14% 19% 28% 16%

40% - 59 % 25% 17% 20% 25% 18% 23%

60% - 79 % 16% 11% 14% 11% 4% 21%

80% - 99 % 11% 4% 2% 8% 6% 7%

100% 20% 17% 29% 17% 20% 12%

• De werkgevers en werknemers geven aan dat energiebesparing bij meer dan de helft van de projecten centraal staat.

Onder ZPP‟ers is dit percentage iets lager, maar nog steeds hoog.

• In (bijna) de helft van de projecten staan de doelstellingen over duurzame energie centraal.



• Wet- en regelgeving (33%) en aandacht

voor het milieu (22%) zijn voor publieke

opdrachtgevers de belangrijkste

aanleidingen om duurzaamheid toe te

passen in hun dienstverlening of projecten.

• Commerciële opdrachtgevers zijn meer

verdeeld, maar de aandacht voor het milieu

wordt het meest genoemd (16%).

• Fabrikanten en handelaren in de B&U- en

installatiebranche geven aan dat de

marktvraag uit het bedrijfsleven de meest

genoemde reden is om duurzaamheid toe te

passen (resp. 24% en 28%).

• Eerder zagen we ook al dat veel bedrijven –

in meer of mindere mate – duurzaamheid

toepassen. Die bedrijven die het nog niet

doen is de vraag voorgelegd wat een

aanleiding zou kunnen zijn om het wel te

gaan toepassen. Ook hier geldt dat de

marktvraag in de breedste zin van het woord

(m.n. overheid en particulieren) een

belangrijke aanleiding zou kunnen zijn. Voor

opdrachtgevers zou dit ook meer omzet en

betere winstmarges kunnen zijn. Deze

aanleidingen worden echter niet veel

aangedragen als daadwerkelijke

aanleidingen.

Wet- en regelgeving belangrijke aanleiding voor opdrachtgevers, marktvraag voor fabrikanten/handelaren

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Top 10 Aanleiding toepassen duurzaamheid
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• De marktvraag van particulieren is, volgens ongeveer een kwart van de werkgevers B&U en werknemers uit de B&U en

Installatie branche, de meest genoemde aanleiding om duurzaamheid in dienstverlening of projecten toe te passen.

• Daarnaast geven de werknemers en de werkgevers uit de installatiebranche aan dat de marktvraag uit het bedrijfsleven een

belangrijke rol speelt.

• De aandacht voor het milieu is volgens de ZZP‟ers (25% en 23%) de meest genoemde aanleiding.

• Ook hier wordt de marktvraag of wens opdrachtgevers genoemd als mogelijke aanleiding om het wel te gaan toepassen door

die bedrijven die het nu nog niet doen.

Marktvraag particulieren en bedrijfsleven meest bepalend voor werkgevers en –nemers, aandacht voor

milieu voor de ZZP’ers

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Top 10 Aanleiding toepassen duurzaamheid
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Werkgevers 

B&U

Werkgevers 

installatie

Werknemers 

B&U

Werknemers 

installatie
ZZP B&U ZZP installatie

Marktvraag particulieren 29% 14% 26% 24% 12% 18%

Aandacht voor het milieu 19% 12% 14% 7% 25% 23%

Marktvraag bedrijfsleven 15% 19% 25% 22% 1% 8%

Vraag van de klant 17% 7% 10% 17% 1% 7%

Beheerkosten reduceren 6% 12% 7% 6% 12% 8%

Marktvraag overheid 8% 7% 7% 9% 1% 7%

Wet- en regelgeving 8% 3% 12% 6% 4% 3%

Kostenbesparing 2% 5% 3% 4% 6% 10%

Onderscheiden van de concurrentie 1% 5% 3% 11% 0% 2%

Meer omzet 4% 3% 3% 4% 3% 5%



• Publieke opdrachtgevers passen duurzame maatregelen het meeste toe in de sector woningbouw.

• De commerciële opdrachtgevers passen de duurzame maatregelen het meeste toe in het segment woningnieuwbouw, maar

ook de overige segmenten worden vaak genoemd.

• Fabrikanten en handelaren passen duurzame toepassingen het meest toe in het segment woningbouwrenovatie. Echter, de

andere segmenten worden ook veel genoemd.

• De resultaten aangaande de mogelijke segmenten dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

In alle segmenten worden duurzame maatregelen toegepast; woningbouw iets meer dan utiliteitsbouw

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Segmenten voor toepassen duurzaamheid
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• De uitvoerende partijen passen duurzaamheid in vrijwel alle segmenten toe.

• Daarnaast noemen de werkgevers, werknemers B&U en ZZP‟ers het meest het segment woningbouwrenovatie. Werknemers

installatie passen duurzaamheid het meeste toe in utiliteitsbouw renovatie.

• De resultaten aangaande de mogelijke segmenten dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

Ook bij de uitvoerende partijen worden alle segmenten genoemd, woningbouw renovatie echter wel meest

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Segmenten voor toepassen duurzaamheid
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• Isolatie (33%) en zonnepanelen (27%) worden

door publieke opdrachtgevers het meeste

toegepast.

• Duurzaam ondernemen, zoals recyclen en het

gebruik van duurzame materialen, is voor de

commerciële opdrachtgevers en fabrikant en

handelaar in de B&U sector een veel gebruikte

duurzame toepassing.

• De mogelijke acties komen overeen met de

daadwerkelijke acties.

opdrachtgevers passen voornamelijk isoleren en zonnepanelen toe, industrie en handel breder namelijk

duurzaam ondernemen

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Top 5 Acties in kader van duurzaamheid
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Werkgevers 

B&U

Werkgevers 

installatie

Werknemers 

B&U

Werknemers 

installatie
ZZP B&U ZZP installatie

Zonnepanelen 18% 34% 24% 33% 7% 33%

Isoleren 41% 9% 37% 4% 34% 5%

Energiezuinige verlichting (spaarlampen, LED) 4% 21% 4% 30% 1% 16%

Duurzaam ondernemen (recyclen, gebruik van 

duurzame materialen
15% 3% 14% 9% 15% 2%

HR ketel 4% 10% 3% 6% 6% 19%

Geen 16% 17% 20% 13% 27% 29%

• Er is een duidelijk verschil zichtbaar tussen de B&U en installatie branche. Waar de B&U branche zich met name richt op

isolatie als duurzame toepassing, richt de installatie branche zich het meest op zonnepanelen. Energiezuinige verlichting

wordt door de installatiebranche ook vaak toegepast als actie in het kader van duurzaamheid.

B&U branche kiest voor isoleren, installatiebranche voor zonnepanelen en energiezuinige verlichting

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Top 5 Acties in kader van duurzaamheid
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• In bovenstaande tabel is weergegeven in hoeverre de

respondenten de interne uitdagingen als bezwaarlijk

ervaren, waarbij 1 heel bezwaarlijk en 10 helemaal niet

bezwaarlijk.

• De publieke opdrachtgevers en fabrikanten/handelaren

installatie ervaren de interne uitdagingen meer als

bezwaarlijk dan de andere partijen.

• De opdrachtgevers geven aan dat geld en de

investeringsruimte de meest belangrijke uitdaging is.

Fabrikanten en handelaren geven aan dat de beste

oplossing of techniek vinden en gedragsverandering het

meest als uitdaging te ervaren.

Publieke opdrachtgevers vinden interne uitdagingen meest bezwaarlijk, geld belangrijkste uitdaging

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Top 5 Interne uitdagingen 1
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Gebruikte schaal: 1 = zeer bezwaarlijk en 10 = helemaal niet bezwaarlijk



• De werkgevers (6,7) en de ZZP‟ers (6,5) in de B&U branche ervaren de interne uitdagingen met betrekking tot het toepassen

van duurzaamheidmaatregelen het meest als bezwaarlijk.

• Concrete uitdagingen die worden genoemd zijn geld/investeringsruimte en beste oplossingen en techniek vinden.

• 17% van werkgevers B&U, 15% van de werknemers B&U, 17% van de ZZP‟ers B&U en 21% van de ZZP installatie geven aan

geen interne uitdagingen te ervaren.

Werkgevers en ZZP’ers B&U vinden interne uitdagingen meest bezwaarlijk, geld en beste oplossing

vinden zijn de belangrijkste uitdagingen

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Top 5 Interne uitdagingen 2
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Werkgevers 

B&U

Werkgevers 

installatie

Werknemers 

B&U

Werknemers 

installatie
ZZP B&U ZZP installatie

Interne uitdagingen 6,7 7,3 7,5 7,2 6,5 6,7

Geld of investeringsruimte 16% 24% 15% 23% 10% 16%

Beste oplossing(en) of technieken vinden 16% 12% 8% 11% 15% 13%

Juiste kennis binnenshuis halen 11% 14% 6% 9% 3% 3%

Gedragsverandering te weeg brengen 6% 3% 4% 13% 7% 6%

Medewerking opdrachtgevers/klanten 2% 10% 3% 4% 3% 6%

Geen 17% 7% 15% 9% 17% 21%

Gebruikte schaal: 1 = zeer bezwaarlijk en 10 = helemaal niet bezwaarlijk



• In bovenstaande tabel is weergegeven in hoeverre de

respondenten de externe uitdagingen als bezwaarlijk ervaren,

hierbij wordt 1 gezien als heel bezwaarlijk en 10 als helemaal

niet bezwaarlijk.

• De opdrachtgevende partijen en fabrikanten en handelaren

ervaren externe uitdagingen als meer bezwaarlijk dan de

interne uitdagingen.

• Met name het bewust maken van de klanten wordt door

publieke opdrachtgevers als uitdaging ervaren. Commerciële

opdrachtgevers zien het beschikbare geld/budget als grootste

bezwaar.

• Fabrikanten en handel geven aan dat het beschikbare

geld/budget, bewustwording bij klanten en gedragsverandering

bij de opdrachtgevers lastig is wanneer zij

duurzaamheidmaatregels willen toepassen en uitvoeren.

• Op de publieke opdrachtgevers na, heeft 10% of meer aan

geen externe uitdagingen te ervaren.

Externe uitdagingen bezwaarlijker dan interne uitdagingen, bewustmaking en geld grootste uitdagingen

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Top 5 Externe uitdagingen 1 
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• Ook voor onderstaande partijen geldt dat de externe uitdagingen als (iets) meer bezwaarlijk worden ervaren dan de interne

uitdagingen.

• Werkgevers en werknemers B&U lopen het meest aan tegen het beschikbare geld/budget. De werknemers uit de

installatiebranche tegen de gedragsveranderingen bij de opdrachtgevers. ZZP installateurs ervaren de meeste problemen met

het beschikbare geld/budget en de juiste technieken / producten / oplossingen vinden

• Op de werknemers uit de installatiebranche na, geeft 10% of meer aan geen interne uitdagingen te ervaren.

Externe uitdagingen bezwaarlijker dan interne uitdagingen, geld en juiste technieken vinden grootste

externe uitdagingen

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Top 5 Externe uitdagingen 2 
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Werkgevers 

B&U

Werkgevers 

installatie

Werknemers 

B&U

Werknemers 

installatie
ZZP B&U ZZP installatie

Externe uitdagingen 6,2 6,5 7,0 6,2 6,4 6,7

Beschikbare geld / budget 17% 19% 10% 9% 6% 14%

Juiste technieken / producten / oplossingen 

vinden
7% 3% 4% 4% 6% 14%

Gedragsverandering te weeg brengen bij 

opdrachtgevers
5% 3% 6% 15% 0% 5%

Klanten bewust maken/overtuigen 5% 7% 4% 13% 1% 0%

Kennisniveau van opdrachtgevers 1% 3% 1% 11% 6% 0%

Geen 11% 10% 18% 2% 16% 19%

Gebruikte schaal: 1 = zeer bezwaarlijk en 10 = helemaal niet bezwaarlijk



• Informatie inwinnen bij o.a. specialisten,

partners en leveranciers is voor de

opdrachtgevers en fabrikant/handelaar

de belangrijkste bron om informatie in

te winnen,bij het overwinnen van de

uitdagingen met betrekking tot het

toepassen van

duurzaamheidmaatregelen.

Opdrachtgevers zoeken financiële hulp, fabrikanten/handelaren B&U voorbeeldprojecten en mogelijke

partners

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Top 5 Hulp bij overwinnen van uitdagingen
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• Ook voor de werkgevers, werknemers en ZZP‟ers geldt dat het inwinnen van informatie bij o.a. specialisten, partners en

leveranciers de belangrijkste bron om informatie in te winnen, bij het overwinnen van de uitdagingen met betrekking tot het

toepassen van duurzaamheidmaatregelen.

Uitvoerenden willen ook zoveel mogelijk informatie inwinnen om de uitdagingen te overwinnen

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Top 5 Hulp bij overwinnen van uitdagingen
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Gevraagd indien men een interne of externe uitdaging heeft genoemd

Werkgevers 

B&U

Werkgevers 

installatie

Werknemers 

B&U

Werknemers 

installatie
ZZP B&U ZZP installatie

Informatie ingewonnen intern/extern (eigen 

specialisten, partners, leveranciers, commissies)
26% 32% 30% 29% 21% 35%

Scholing / opleiding 11% 19% 11% 17% 12% 12%

Voorbeeldprojecten of -bedrijven 6% 6% 7% 8% 12% 4%

Willekeurig kennis opgedaan (internet, vakbladen, 

beurzen)
6% 2% 5% 8% 12% 10%

Overzicht van mogelijke partners 6% 11% 11% 6% 2% 2%

Geen 9% 4% 9% 4% 5% 6%



• De duurzaamheidtoepassingen hebben volgens de opdrachtgevers een gemiddelde bijdrage. De toepassingen dragen het

meeste bij aan lagere exploitatiekosten.

Voor publieke en commerciële opdrachtgevers draagt duurzaamheid enigszins bij aan lagere

exploitatiekosten en beter imago bij (potentiële) huurders of kopers

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Bijdrage duurzaamheid
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• Het toepassen van duurzaamheid draagt op dit moment het meeste bij aan een beter imago bij (potentiële) klanten en het

minst bij aan de winst. Ook de bijdrage aan de omzet wordt als minder ervaren.

• De resultaten met betrekking tot de verwachtingen zijn niet gerapporteerd door het lage aantal waarnemingen.

Duurzaamheid levert met name een beter imago op, maar leidt (nog) niet tot meer winst of omzet

Hoofdstuk 4. Aanwezige beleid – Bijdrage duurzaamheid
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Stand van zaken vaardigheden personeel en noodzakelijke acties



• Overall gezien zullen „communicatie tussen verschillende disciplines‟, „nieuwe technieken en producten‟ en „vastlegging van

afspraken en verantwoordelijkheden‟ in belang toenemen binnen de werkprocessen voor werknemers.

• Het belang van ketensamenwerking wordt vooral ingezien door opdrachtgevers en leveranciers. Van de uitvoerende partijen

blijken met name werknemers bij installatiebedrijven te verwachten dat ketensamenwerking in belang zal toenemen.

• Noot: Bij ZZP’ers is gevraagd in welke mate het belang van de aspecten zal toenemen binnen de werkprocessen.

Vooral de communicatie tussen de verschillende disciplines, nieuwe technieken en producten en vastlegging van

afspraken en verantwoordelijkheden zullen in belang toenemen.

Hoofdstuk 5. Stand van zaken vaardigheden personeel en noodzakelijke acties 

– Toenemen belang aspecten
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F&H

inst

WG 

B&U

WG

inst

WN 
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Ketensamenwerking 62% 58% 63% 53% 36% 39% 43% 55% 30% 37%

Building Information Modeling (BIM) 27% 48% 39% 28% 19% 27% 24% 32% 16% 21%

Gebruik tablets / smartphones 42% 43% 50% 35% 43% 31% 33% 41% 30% 36%

Communicatie tussen verschillende disciplines 75% 71% 71% 51% 58% 54% 62% 70% 48% 58%

Communicatie tussen zelfde disciplines 68% 57% 60% 52% 44% 49% 55% 52% 46% 46%

Meervoudige evaluaties 55% 44% 44% 41% 36% 39% 41% 35% 28% 28%

Nieuwe technieken en producten 68% 70% 81% 74% 71% 61% 53% 68% 56% 61%

Vastlegging van afspraken en verantwoordelijkheden 78% 62% 81% 53% 61% 64% 65% 65% 52% 57%

Kennis van andere disciplines 65% 56% 50% 57% 50% 53% 41% 52% 51% 47%



7,2

7,6

7,8

7,9

7,9

8,0

8,2

7,1

7,6

7,6

7,6

7,7

7,7

7,7

Verkorten bouwtijd

Vergroten werkplezier

Vergroten van werktrots

Behalen beloofde rendementen

Behalen beloofde besparingen

Verlagen faalkosten

Klanten adviseren aangaande duurzaamheid

Werknemers

Werknemers B&U

Werknemers installatie

7,4

7,8

7,9

7,9

7,9

8,0

8,2

7,2

7,8

7,7

7,4

7,5

7,8

7,9

Verkorten bouwtijd

Vergroten van werktrots

Vergroten werkplezier

Behalen beloofde rendementen

Behalen beloofde besparingen

Klanten adviseren aangaande duurzaamheid

Verlagen faalkosten

Werkgevers

Werkgevers B&U

Werkgevers installatie

Geschoolde mensen vooral belangrijk voor advies aangaande duurzaamheid en faalkosten verlagen

Hoofdstuk 5. Stand van zaken vaardigheden personeel en noodzakelijke 

acties – Belang geschoolde mensen 
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• Geschoolde mensen op de werkvloer zijn met name belangrijk voor het adviseren van klanten aangaande duurzaamheid en

het verlagen van faalkosten.

• Alleen de commerciële opdrachtgevers vinden financiële zaken als faalkosten (8,0) besparingen (8,0) en rendement (8,0)

iets belangrijker dan het adviseren van klanten over duurzaamheid (7,8).
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Europese doelstellingen haalbaar met huidig soort personeel van opdrachtgevers en leveranciers

Hoofdstuk 5. Stand van zaken vaardigheden personeel en noodzakelijke 

acties – Noodzaak andere type werknemers

Status quo meting bouw- en installatiesector richting Europese 2020 doelstellingen t.b.v. BuildUpSkillsNL - b12dbsov1

54

• Het merendeel van de opdrachtgevers en

leveranciers heeft geen andere type

werknemers nodig om te kunnen voldoen

aan de Europese doelstellingen.

• In de kaders onder de figuren staan

enkele veelgenoemde redenen die

hiervoor gegeven zijn.

• Ongeveer een kwart van de

opdrachtgevers en leveranciers B&U en

15% van de leveranciers installatie

verwacht wel ander soort personeel

nodig te hebben of twijfelt hierover. Hen

is gevraagd welke vaardigheden of

vakkundigheden die dit nieuwe type

personeel nu nog niet bezit, wel moet

bezitten.

• De vaardigheden die genoemd worden

hebben vooral te maken met kennis

(kennis van specifieke duurzame

technieken of producten en vakkennis)

en ervaring.

• Voldoende kennis/ ervaring in huis

• Scholing/ opleiding huidig personeel

• Uitbesteden

• Gemotiveerd personeel

• Zijn er niet veel mee bezig

• Voldoende kennis/ ervaring in huis

• Scholing/ opleiding huidig personeel

• Niet veel personeel nodig



22%

24%

2%

5%

73%

70%

3%

2%

Werknemers B&U

Werknemers installatie

Werknemers

Ja Misschien Nee Weet niet/geen mening

• Voldoende kennis/ ervaring in huis

• Kunnen alles zelf

• Scholing/ opleiding huidig personeel

• Klein bedrijf

• Werken in onderaanneming

13%

13%

6%

4%

74%

83%

7%Werkgevers B&U

Werkgevers installatie

Werkgevers

Ja Misschien Nee Weet niet/geen mening

• Scholing/ opleiding huidig personeel

• Voldoende kennis/ ervaring in huis

• Bedrijf red het wel/ kan het nu allemaal nog aan

Ook uitvoerende partijen achten Europese doelstellingen haalbaar met huidig soort personeel
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• Ongeveer driekwart van de werkgevers en

werknemers heeft geen ander type

werknemers nodig om te kunnen voldoen

aan de Europese doelstellingen.

• Veelgenoemde redenen hiervoor staan in de

kaders onder de figuren weergegeven.

• Werknemers en werkgevers die hier wel

ander soort werknemers voor nodig hebben

of hierover twijfelen (17%-29%) missen met

name specialistische kennis (duurzame

technieken/ producten, contracten/ juridische

kennis en vakkennis/ ervaring) bij het huidige

personeel, hier moet het nieuwe personeel

dan vooral aan voldoen.

• Zowel de opdrachtgevers, als de

leveranciers en de uitvoerende partijen die

ander soort personeel nodig denkt te

hebben, denkt dit personeel te verkrijgen

door het aannemen van de juiste mensen en

door het personeel zowel intern als extern op

te leiden.
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Publieke opdrachtgevers:

1. Kennis van specifieke duurzame technieken of producten (38%)

2. Communicatie vaardigheden (14%)

3. Energiebesparing, EPA (10%)

3. Vakkennis en/of ervaring (10%)

Commerciële opdrachtgevers:

1. Kennis van specifieke duurzame technieken of producten (29%)

2. Communicatie vaardigheden (21%)

3. Vakkennis en/of ervaring (7%)

Fabrikanten en handelaren B&U:

1. Na-isolatie daken, muren, vloeren (18%)

2. Energie monitoring (15%)

2. Kennis van specifieke duurzame technieken of producten (15%)

3. Communicatie vaardigheden (4%)

Fabrikanten en handelaren installatie:

1. Kennis van specifieke duurzame technieken of producten (46%)

2. Vakkennis en/of ervaring (25%)

3. Kennis van contracten / juridische kennis (15%)

Werkgevers B&U:

1. Kennis van specifieke duurzame technieken of producten (25%)

2. Communicatie vaardigheden (15%)

3. Kennis van contracten / juridische kennis (10%)

3. Vakkennis en/of ervaring (10%)

Werkgevers installatie:

1. Vakkennis en/of ervaring (33%)

2. Communicatie vaardigheden (17%)

3. Kennis van specifieke duurzame technieken of producten (16%)

Werknemers B&U:

1. Kennis van specifieke duurzame technieken of producten (27%)

2. Vakkennis en/of ervaring (9%)

3. Communicatie vaardigheden (5%)

Werknemers installatie:

1. Kennis van specifieke duurzame technieken of producten (26%)

2. Vakkennis en/of ervaring (16%)

3. Kennis van contracten / juridische kennis (11%)

Deze vraag is voorgelegd indien respondent heeft aangegeven andere type werknemers wel of misschien nodig te hebben. 



Door 2020 doelstellingen zullen bestaande beroepen evolueren/ doorontwikkelingen
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• Men verwacht dat door de 2020 doelstellingen de huidige beroepen zullen evolueren/ doorontwikkelen.

• Ook zien de partijen hierdoor nieuwe beroepen of specialisaties ontstaan, echter in veel mindere mate dan het

doorontwikkelen van de bestaande beroepen.

• Deze resultaten lijken tegenstrijdig met eerdere cijfers, waarbij ca. 75% aangeeft geen andere type werknemers nodig te

hebben om de Europese doelstellingen te gaan halen. De markt voorziet echter een ontwikkeling vanuit hun eigen

bedrijfsvoering waarmee zij de doelstelling kunnen halen (uitbreiding activiteiten eigen medewerkers tot nieuwe beroepen,

dus wel huidig personeel of evolueren van bestaande activiteiten eigen medewerkers).

Publieke

opdrachtgevers

Commerciële

opdrachtgevers

Fabrikanten & 

handelaren B&U

Fabrikanten & 

handelaren installatie

Ontstaan van nieuwe beroepen of specialisaties 43% 47% 27% 39%

Evolueren / doorontwikkelen bestaande beroepen 64% 57% 73% 59%

Beroepen zullen wegvallen 2% 3% 2% 1%

Verandert niets 7% 8% 5% 11%

Anders 0% 0% 1% 0%

Weet niet/geen mening 4% 3% 2% 1%

Werkgevers 

B&U

Werkgevers 

installatie

Werknemers 

B&U

Werknemers 

installatie
ZZP B&U ZZP installatie

Ontstaan van nieuwe beroepen of specialisaties 34% 30% 38% 33% 32% 42%

Evolueren / doorontwikkelen bestaande beroepen 67% 64% 59% 67% 56% 55%

Beroepen zullen wegvallen 0% 0% 0% 0% 2% 1%

Verandert niets 10% 9% 15% 8% 21% 11%

Anders 1% 3% 0% 0% 1% 1%

Weet niet/geen mening 1% 4% 3% 2% 2% 3%



Grote diversiteit aan nieuwe beroepen/specialisaties
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Publieke opdrachtgevers:

1. Specialist energiemonitoring

2. Adviseurs

3. Specialist m.b.t. technische aspecten

Commerciële opdrachtgevers:

1. Specialist m.b.t. duurzaamheid

2. Adviseurs

3. Specialist m.b.t. technische aspecten

Fabrikanten en handelaren B&U:

1. Adviseurs

2. Specialist m.b.t. duurzaamheid

3. Specialist zonne-energie

Fabrikanten en handelaren installatie:

1. Specialist energiebesparing, EPA

2. Adviseurs

3. Specialist m.b.t. duurzaamheid

Werkgevers B&U:

1. Specialist isolatie binnenzijde

2. Specialist zonne-energie 

3. Adviseurs

Werkgevers installatie:

1. Specialist zonne-energie

2. Specialist energiebesparing, EPA

3. Specialist duurzaam licht

Werknemers B&U:

1. Specialist isolatie binnenzijde

2. Specialist zonne-energie 

3. Specialist m.b.t. duurzaamheid

Werknemers installatie:

1. Adviseurs

2. Specialist m.b.t. duurzaamheid

3. Specialist energiebesparing, EPA

ZZP B&U:

1. Specialist energiebesparing, EPA

2. Specialist isolatie binnenzijde

3. Specialist zonne-energie 

ZZP installatie:

1. Specialist zonne-energie 

2. Specialist windenergie

3. Specialist energiebesparing, EPA

Deze vraag is voorgelegd indien respondent heeft aangegeven dat er nieuwe beroepen of specialisaties zullen ontstaan.



Nieuwe beroepen n.a.v. 2020 doelstellingen bestaan al of in ontwikkeling onder opdrachtgevers en leveranciers
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• Partijen die verwachten dat er

nieuwe beroepen of specialisaties

zullen ontstaan door de 2020

doelstellingen, is gevraagd op

welke termijn zij dit verwachten.

• Het merendeel van de

opdrachtgevers en leveranciers

geeft aan dat deze er al zijn of al

aan het ontstaan zijn. Dit is vooral

het beeld onder commerciële

opdrachtgevers en toeleverende

partijen voor de installatie.

31%

26%

45%

32%

3%

6%

10%

26%

7%

6%

3%

3%

Commerciele opdrachtgevers

Publieke opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Bestaan al Zijn al aan het ontstaan
Binnen nu en 2014 Tussen 2015 en 2017
Tussen 2018 en 2020 Na 2020

10%

21%

43%

43%

14%

14%

14%

21%

19%Fabrikanten en handel installatie

Fabrikanten en handel B&U

Fabrikanten en handelaren

Bestaan al Zijn al aan het ontstaan
Binnen nu en 2014 Tussen 2015 en 2017
Tussen 2018 en 2020 Na 2020

Deze vraag is voorgelegd indien respondent een beroep of specialisatie heeft kunnen noemen die komende jaren naar verwachting gaan 

komen.



Ook onder uitvoerende partijen is men bezig met het vormen van nieuwe beroepen
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• Ook onder de uitvoerende partijen ongeacht

B&U of Installatie, ZZP of niet, is men bezig

met het ontwikkelen van nieuwe beroepen

naar aanleiding van de 2020 doelstellingen.

• In relatief veel gevallen (vooral onder de

ZZP‟ers) zijn deze beroepen er al.

37%

24%

6%

15%

21%

17%

33%

31%

39%

26%

36%

31%

3%

10%

6%

22%

7%

17%

10%

21%

50%

26%

21%

21%

13%

3%

7%

7%

10%

4%

7%

3%

3%

10%

Zzp installatie

Zzp B&U

Werknemers installatie

Werknemers B&U

Werkgevers installatie

Werkgevers B&U

Uitvoerende partijen

Bestaan al Zijn al aan het ontstaan Binnen nu en 2014
Tussen 2015 en 2017 Tussen 2018 en 2020 Na 2020
Weet niet/geen mening

Deze vraag is voorgelegd indien respondent een beroep of specialisatie heeft kunnen noemen die komende jaren naar verwachting gaan 

komen.



Personeel opdrachtgevers en leveranciers redelijk klaar om toekomstige veranderingen te ‘handelen’
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• Het personeel onder opdrachtgevers en

leveranciers is redelijk klaar voor de

toekomstige veranderingen. De partijen

hebben hier wel gemengde gevoelens

over gezien de meeste beoordelingen

rond het cijfer 6,5 zijn.

• Over de kennis en de vaardigheden van

het eigen personeel zijn de commerciële

opdrachtgevers en leveranciers iets

positiever (beoordeling gelijk aan of rond

7).

• Indien men vindt dat het personeel er

minder klaar voor is, (cijfer lager dan 8) is

gevraagd waar aandacht aan besteed

dient te worden zodat het personeel de

veranderingen wel kan „handelen‟.

Veelgenoemde antwoorden zijn terug te

vinden op de twee volgende pagina‟s.

6,4

6,4

6,5

6,6

7,0

7,3

6,5

6,5

6,5

6,6

6,4

6,5

Vaardigheden personeel bij andere type bedrijven

Kennis personeel bij andere type bedrijven

Vaardigheden personeel bij collega- bedrijven

Kennis personeel bij collega- bedrijven

Vaardigheden eigen personeel

Kennis eigen personeel

Opdrachtgevers

Publieke opdrachtgevers
Commerciele opdrachtgevers

6,1

6,5

6,7

6,3

6,7

7,0

6,6

6,4

6,3

6,7

7,1

7,0

Vaardigheden personeel bij andere type bedrijven

Vaardigheden personeel bij collega- bedrijven

Kennis personeel bij collega- bedrijven

Kennis personeel bij andere type bedrijven

Kennis eigen personeel

Vaardigheden eigen personeel

Fabrikanten en handelaren

Fabrikanten en handel B&U
Fabrikanten en handel installatie



Waarom meer aandacht/ontwikkelingen moeten plaatsvinden om de veranderingen te kunnen ‘handelen’
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Publieke opdrachtgevers

Vaardigheden eigen personeel (gemiddeld 6,4):

 Geen/weinig juiste vaardigheden in huis

 Belang duidelijk maken

 Meer draagvlak creëren

 Veel werknemers werken nog traditioneel

Vaardigheden personeel bij collega-bedrijven (gemiddeld 6,5):

 Om doelstellingen te behalen

 Voor een bredere inzicht

 Voor betere uitwisselingen van vaardigheden

 Zonder de juiste kennis geen realisatie van veranderingen

Vaardigheden personeel andere type bedrijven (gemiddeld 6,5):

 Er zullen nieuwe specialisaties komen

 Om kennis verder te ontwikkelen, momenteel niet voldoende

 Om doelstellingen te bereiken

 Omdat het momenteel nog heel traditioneel is

Kennis eigen personeel (gemiddeld 6,5):

 Draagt bij aan de bewustwording

Om meer kennis te ontwikkelen 

 Om de doelstellingen te kunnen behalen

Kennis personeel bij collega-bedrijven (gemiddeld 6,6)

 Omdat we met deze bedrijven samen moeten werken

 Omdat het niveau momenteel laag is

 Omdat de bouw heel traditioneel is

 Om doelstellingen te kunnen behalen

Kennis personeel andere type bedrijven (6,5):

 Voor doorontwikkeling

 Om kennis te verrijken

 Om doelstellingen te behalen

Commerciële opdrachtgevers

Vaardigheden eigen personeel (gemiddeld 7,0):

 Meegroeien met de markt

 Om toekomst eigen te maken

 Onvoldoende kennis momenteel

Vaardigheden personeel bij collega-bedrijven (gemiddeld 6,5):

 Collega-bedrijven nog vaak op traditionele manier werken

 Concurrentiestrijd

 Minder vaardigheden dan bij eigen bedrijf

 Momenteel onvoldoende kennis en vaardigheden aanwezig

 Om van elkaar te kunnen leren

Vaardigheden personeel andere type bedrijven (gemiddeld 6,4):

 Om van elkaar te kunnen leren

 Om mee te kunnen doen in de concurrentiestrijd

 Vanwege het leerproces

Kennis eigen personeel (gemiddeld 7,3):

 Er is momenteel onvoldoende kennis 

 Omdat er meer wetgeving komt

 Omdat we te maken krijgen met nieuwe technieken

 Vanwege de specialisaties

Kennis personeel bij collega-bedrijven (gemiddeld 6,6):

 Minder kennis dan mij eigen bedrijf

 Om mee te kunnen doen in de concurrentiestrijd

 Momenteel onvoldoende kennis en vaardigheden aanwezig

Kennis personeel andere type bedrijven (gemiddeld 6,4):

 Om mee te kunnen doen in de concurrentiestrijd

 Omdat nu soms geen kennis in huis is

 Vanwege het leerproces



Waarom meer aandacht/ontwikkelingen moeten plaatsvinden om de veranderingen te kunnen ‘handelen’
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Fabrikanten en handelaren B&U 

Vaardigheden eigen personeel (gemiddeld 7,0):

 De mate van specialisaties neemt toe

 Om met de ontwikkelingen mee te kunnen gaan

 Vaardigheden moeten meegaan met ontwikkelingen

 Veel veranderingen vinden plaats

 Te lang in huidige situatie, bijscholing is nodig

Vaardigheden personeel bij collega-bedrijven (gemiddeld 6,4):

 Gelijk aan eigen bedrijf

 Om samenwerking aan te kunnen gaan

 Voor betere dienstverlening

Vaardigheden personeel andere type bedrijven (gemiddeld 6,6):

 Voor bewustwording

 Voor maatschappelijk belang

 Klaarmaken voor de toekomst

Kennis eigen personeel (gemiddeld 7,1):

 Alleen onderscheid mogelijk door vakkundig personeel

 De toekomstige kennis ontbreekt nog

 Toegevoegde waarde leveren

 Veel veranderingen vinden plaats

Kennis personeel bij collega-bedrijven (gemiddeld 6,3):

 Anders kunnen ze met de markt niet meegaan

 Omdat dit de vraag van de markt is

 De mate van specialisatie neemt toe

Kennis personeel andere type bedrijven (gemiddeld 6,7):

 In kader van ketensamenwerking moet kennis op niveau zijn

 Om mee te kunnen in de toekomst

 Vanwege de nieuwe ontwikkelingen

Fabrikanten en handelaren installatie

Vaardigheden eigen personeel (gemiddeld 7,0):

 Bewustwording, klaar zijn voor de veranderingen

 De markt blijven volgen

 Doelstelling van het bedrijf

 Zodat de vaardigheden blijven ontwikkelen

Vaardigheden personeel bij collega-bedrijven (gemiddeld 6,5):

 Om mee te kunnen in de toekomst

 Vanwege de nieuwe ontwikkelingen

 Voor informatieoverdracht en delen van ervaringen

Vaardigheden personeel andere type bedrijven (gemiddeld 6,1):

 Om doelstellingen te behalen

 Om mee te kunnen in de toekomst

 Momenteel te kort aan vaardigheden

Kennis eigen personeel (gemiddeld 6,7):

 Kennis op hogere niveau brengen om mee te kunnen in toekomst

 Om de vragen van klanten te kunnen beantwoorden

 Om op de markt in te kunnen spelen

 Om sneller en efficiënter duurzaamheiddoelstellingen te bereiken

Kennis personeel bij collega-bedrijven (gemiddeld 6,7):

 Er moet meer gespecialiseerd worden

 Kennis moet verhoogd worden om mee te kunnen

 Om doelstellingen te kunnen behalen

Kennis personeel andere type bedrijven (gemiddeld 6,3):

 Om de doelstellingen te behalen

 Om sneller nieuwe producten/systemen te accepteren

 Om ketensamenwerking te bevorderen
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• Hetzelfde beeld als onder

opdrachtgevers en leveranciers is

terug te zien onder uitvoerende

partijen. Men is redelijk positief over

het huidige personeel als het gaat om

de mate waarin het personeel klaar is

om de veranderingen aan te gaan.

• Het meest positief is men over de

kennis en vaardigheden van het eigen

personeel.

• Evenals opdrachtgevers en

leveranciers is ook werkgevers en

werknemers gevraagd waar aandacht

aan besteed dient te worden zodat het

personeel de veranderingen wel kan

„handelen‟ indien men van mening is

dat het personeel momenteel minder

klaar voor is (cijfer lager dan een 8).

De resultaten van deze vraag zijn op

de volgende twee pagina‟s te vinden.

Ook uitvoerende partijen redelijk positief over personeel aangaande voorbereiding op veranderingen



Waarom meer aandacht/ontwikkelingen moeten plaatsvinden om de veranderingen te kunnen ‘handelen’
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Werkgevers B&U

Vaardigheden eigen personeel (gemiddeld 6,9):

 De huidige opleiding niet specifiek genoeg is

 Meer vaardigheden nodig zijn voor de toekomst

 Omdat het verplicht is

 Om de huidige ontwikkelingen aan te kunnen

Vaardigheden personeel bij collega-bedrijven (gemiddeld 6,4):

 Momenteel te weinig kennis is van duurzaam bouwen

Om normen te kunnen halen

 Om voldoende besef van de situatie te krijgen

Vaardigheden personeel andere type bedrijven ( 6,4):

 Bijscholen is belangrijk

 Omdat het besef nog niet voldoende aanwezig is

 Momenteel te weinig kennis

Kennis eigen personeel (gemiddeld 6,9):

 Omdat het besef moet groeien

 Omdat bijscholen belangrijk is

 Omdat eisen steeds hoger worden

 Om de nieuwe ontwikkelingen aan te kunnen

Kennis personeel bij collega-bedrijven (6,5):

 Omdat bijscholen belangrijk is

 Omdat de nodige kennis nog ontbreekt

 Omdat het besef nog niet voldoende aanwezig is

Kennis personeel andere type bedrijven (6,5):

 Omdat momenteel niet wordt gedaan wat wordt beloofd

 Omdat meer opleiding nodig is

 Omdat de kennis niet voor handen is

Werkgevers installatie

Vaardigheden eigen personeel (gemiddeld 7,1):

 De installaties worden steeds complexer

 De markt verandert

 Meer scholing nodig is om de veranderingen aan te kunnen

Vaardigheden personeel bij collega-bedrijven (gemiddeld 6,5):

 Medewerkers moeten bijgeschoold worden

 Om ketensamenwerking aan te kunnen gaan

 Omdat er nog onvoldoende kennis is

 Zodat bij ingehuurde personeel voldoende vaardigheden 

aanwezig zijn 

Vaardigheden personeel andere type bedrijven (gemiddeld 6,4):

 Omdat de installaties steeds complexer worden

 Er moet bijscholing plaats vinden

 Omdat de vaardigheden momenteel niet voldoende zijn

Kennis eigen personeel (gemiddeld 7,0):

 Andere manier van werken, dus andere kennis is nodig

 Altijd op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen

 Om faalkosten terug te dringen en kwaliteit te verbeteren

 Omdat de markt verandert en ook de vraag

Kennis personeel bij collega-bedrijven (gemiddeld 6,5):

 Omdat bijscholing belangrijk is

 Om marktkennis te vergroten

 Omdat er momenteel onvoldoende kennis aanwezig is

Kennis personeel andere type bedrijven (gemiddeld 6,4):

 Omdat de installaties steeds complexer worden

 Omdat de bijscholing nodig is



Waarom meer aandacht/ontwikkelingen moeten plaatsvinden om de veranderingen te kunnen ‘handelen’
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Werknemers B&U

Vaardigheden eigen personeel (gemiddeld 6,9):

 Om eigen kwaliteit te beheersen

 Om in de toekomst beter te handhaven

 Om verder te zijn dan de rest

 Op dit moment onvoldoende vaardigheden bij werknemers

Vaardigheden personeel bij collega-bedrijven (6,6):

 Anders wordt ketenintegratie steeds minder

 Om kennis en vaardigheden meer eigen maken

 Omdat de uitvoering beter kan

 Omdat deze op dit moment onvoldoende zijn

Vaardigheden personeel andere type bedrijven (6,8):

 Voor goede samenwerking 

 Om geld te kunnen besparen

 Om de kennis en vaardigheden meer eigen te maken

Kennis eigen personeel (gemiddeld 7,0):

 Bijscholing nodig vanwege verandering in de wetgeving

 Nieuwe materialen/systemen brengen nieuwe kennis met zicht mee

 Om de ontwikkelingen bij te kunnen houden

 Werknemers moeten weten waar ze mee bezig zijn

Kennis personeel bij collega-bedrijven (6,6):

 Collega-bedrijven lopen achter wat betreft ontwikkelingen

 Ze zijn te traditioneel

 Om doelstellingen te behalen

Kennis personeel andere type bedrijven (6,8):

 Voor betere dienstverlening

 Omdat de uitvoering niet altijd goed is

 Om kennis en vaardigheden meer eigen maken

Werknemers installatie

Vaardigheden eigen personeel (gemiddeld 6,8):

 Er moet ingespeeld worden op de nieuwe situatie

 Om de doelstellingen te kunnen bereiken

 Om klaar te zijn voor de toekomst

 Werknemers momenteel niet op de juiste niveau zijn

Vaardigheden personeel bij collega-bedrijven (gemiddeld 6,2): 

 Belangrijk voor het voorbestaan van bedrijf 

 Omdat werknemers bijgeschoold moeten worden

 Om de ontwikkelingen bij te blijven

 Om het niveau te verhogen

Vaardigheden personeel andere type bedrijven (gemiddeld 6,3):

 Zodat ze beter systemen kunnen installeren

 Voor de ketensamenwerking

 Om het niveau te verhogen

Kennis eigen personeel (gemiddeld 6,9):

 Omdat er meer kennis opgedaan moet worden

 Omdat op dit moment de kennis onvoldoende is

 Om de ontwikkelingen bij te kunnen houden

Kennis personeel bij collega-bedrijven (gemiddeld 6,4):

 Omdat meer scholing nodig is

 Omdat het niveau momenteel te laag is

 Om kennis te verbreden

Kennis personeel andere type bedrijven (gemiddeld 6,4):

 Omdat scholing nodig is

 Omdat het belangrijk is om met de markt mee te gaan

 Omdat er betere controle plaats moet vinden betreft de normen



Brancheorganisaties en werkgevers hebben volgens alle partijen belangrijke rol bij opleiden en scholen
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• Alle partijen zijn het er over eens dat brancheorganisaties en werkgevers een belangrijke rol spelen bij het opleiden en

scholen van het personeel.

• Ook het belang van kennisinstituten en het onderwijs wordt onderkend, vooral door de opdrachtgevers en de werknemers

en werkgevers.

• Deze vraag werd door ZZP‟ers als zeer lastig ervaren en heeft daarom niet geleid tot representatieve resultaten.

Top 3 partijen

Publieke

opdrachtgevers

Commerciële

opdrachtgevers
Fabrikanten & handelaren B&U

Fabrikanten & handelaren 

installatie

Kennisinstituten (22%) Werkgever zelf (21%) Werkgever zelf (34%) Werkgever zelf (36%)

Werkgever zelf (21%) Brancheorganisaties (16%) Brancheorganisaties (31%) Brancheorganisaties (12%)

Overheid (13%) Onderwijs HBO (13%) Leveranciers (11%) Fabrikanten W-installatie (10%)

Werkgevers B&U Werkgevers installatie Werknemers B&U Werknemers installatie

Kennisinstituten (15%) Onderwijs MBO (19%) Werkgever zelf (29%)
Brancheorganisaties (21%)

Kennisinstituten (21%)

Onderwijs MBO (14%)

Werkgever zelf (14%)
Werkgever zelf (17%) Brancheorganisaties (14%) Onderwijs MBO (18%)

Brancheorganisaties(10%)

Opleidingcentra (10%)
Brancheorganisaties (16%) Kennisinstituten (12%) Werkgever zelf (17%)



• Het blijkt dat bij alle partijen, met uitzondering van de publieke opdrachtgevers, het volgen van cursussen/trainingen in de

top 2 staat van meest toegepaste methoden om een continu leer- en verbeterproces te borgen.

• Bij opdrachtgevers wordt daarnaast ook veel overlegd, geëvalueerd en interne bijeenkomsten georganiseerd.

• Ook voor fabrikanten en handelaren zijn interne bijeenkomsten goede gelegenheden om de eigen mensen te informeren en

te laten leren.

• Voor veel werkgevers en ZZP‟ers is het verzamelen van informatie (intern, extern, literatuur) ook een methode om te blijven

leren en verbeteren.

Cursussen en trainingen meest gebruikt voor continu leer- en verbeterproces

Hoofdstuk 5. Stand van zaken vaardigheden personeel en noodzakelijke 

acties – Hoe zorgen voor continu leer- en verbeterproces
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Pub 

opdrg

Com

opdrg

F&H 

B&U

F&H

inst

WG 

B&U

WG

inst

WN 

B&U

WN

inst

ZZP 

B&U

ZZP

inst

Volgen van cursussen / trainingen 17% 26% 48% 32% 42% 66% 37% 54% 19% 48%

Informeren/op de hoogte blijven (intern/ extern/ 

literatuur)
9% 13% 12% 12% 24% 12% 15% 4% 26% 36%

Interne bijeenkomsten 22% 12% 18% 19% 14% 12% 11% 20% 3% 0%

Overleg/Evaluatie(s) houden 24% 20% 9% 3% 5% 5% 8% 2% 0% 2%

Aan bod laten komen tijdens start van elk project 9% 4% 1% 9% 1% 2% 3% 9% 3% 3%

Resultaten communiceren via diverse communicatie 

uitingen
14% 7% 1% 5% 4% 2% 6% 0% 1% 2%

Medewerking / draagkracht vanuit directie / 

management
3% 3% 9% 1% 5% 2% 4% 6% 0% 2%

Interne nieuwsbrief 5% 0% 0% 7% 4% 7% 4% 2% 3% 2%

Intranet / interne website 5% 3% 3% 3% 2% 3% 4% 6% 3% 0%

MVO manager aanstellen en die boodschap laten 

verkondigen
3% 0% 1% 7% 0% 0% 1% 2% 0% 0%

Doe ik niet 2% 3% 3% 4% 1% 0% 0% 4% 1% 2%

Anders 9% 12% 15% 17% 7% 9% 7% 15% 4% 3%

Weet niet/geen mening 11% 14% 11% 12% 13% 9% 18% 4% 40% 14%



Merendeel van de partijen geeft minimaal 1x per jaar trainingen voor medewerkers, relatief groot deel is van
plan hier niet van af te wijken
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• Trainingen worden in de bouw

absoluut wel gegeven, alleen de

frequentie hiervan is zeer

verschillend. Wel kan gezegd

worden dat er zeker 1 keer per jaar

een training wordt gegeven bij het

merendeel van de verschillende

partijen, het minst bij de

uitvoerende partijen in de B&U en

het meest bij de leveranciers B&U

en uitvoerders in de installatie.

• De frequentie van de trainingen zal

bij ongeveer de helft van de

partijen niet veranderen.

• Alleen de leveranciers B&U lijken

hun planning vaker aan te willen

passen, bijna vier op de tien

leveranciers B&U is van plan vaker

trainingen te geven aan het

personeel, dit is opvallend meer

dan bij de overige partijen.

5%

4%

6%

2%

12%

10%

11%

11%

22%

14%

32%

18%

22%

16%

17%

11%

5%

12%

22%

23%

20%

18%

15%

30%

15%

12%

19%

12%

11%

10%

20%

32%

13%

38%

25%

14%

5%

1%

5%

Werknemers installatie

Werknemers B&U

Werkgevers installatie

Werkgevers B&U

Fabrikanten en handel installatie

Fabrikanten en handel B&U

Hoe vaak worden trainingen gegeven 

Minimaal 1x per maand Minimaal 1x per kwartaal
Minimaal 1x per half jaar Minimaal 1x per jaar
Ad hoc / verschillend HELEMAAL NIET
Anders Weet niet/geen mening

32%

25%

30%

21%

23%

39%

48%

51%

54%

55%

59%

33%

9%

6%

6%

8%

12%

5%

9%

4%

9%

6%

2%

6%

10%

6%

8%

12%

14%

Werknemers installatie

Werknemers B&U

Werkgevers installatie

Werkgevers B&U

Fabrikanten en handel installatie

Fabrikanten en handel B&U

Plannen aangaande trainingen

Vaker Even vaak

Minder vaak Anders

Weet niet/geen mening



In totaal heeft circa de helft van de medewerkers extra training of opleiding nodig
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• In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel procent van de medewerkers van de werkvloer / bouwplaats extra training of

opleiding nodig hebben om de Europese 2020 doelstellingen te halen.

• Uit de tabel blijkt dat volgens alle marktpartijen gemiddeld tussen de 35% en 54% van de medewerkers extra training of

opleiding nodig heeft om de Europese doelstellingen te halen.

• Volgens een derde van de ZZP‟ers is dit voor niemand nodig, evenals volgens een kwart van de werkgevers en de

werknemers in de B&U.

• Ook is er een substantiële groep binnen elke doelgroep te vinden die van mening is dat alle medewerkers moeten worden

bijgeschoold, uiteenlopend van 14% (fabrikanten/handel installatie) tot 32% (fabrikanten/handel B&U).

F&H 

B&U

F&H

inst

WG 

B&U

WG

inst

WN 

B&U

WN

inst

ZZP 

B&U

ZZP 

inst

Gemiddelde 51% 35% 44% 54% 51% 48% 49% 45%

0% 13% 24% 24% 14% 23% 9% 35% 32%

1 -19% 11% 10% 11% 8% 4% 12%

20 - 39% 13% 22% 13% 15% 8% 22% 8% 21%

40 - 59 % 21% 20% 18% 18% 24% 22% 10% 11%

60 - 79 % 3% 7% 4% 9% 9% 5% 13% 5%

80-99 % 8% 3% 1% 5% 8% 10% 5% 5%

100% 32% 14% 28% 31% 23% 19% 30% 26%



Kostenplaatje grootste belemmering voor opleiden personeel gericht op duurzame maatregelen, producten of
systemen, echter niet bij de leveranciers en de werkgevers in de installatiesector
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• De grootste belemmeringen die men ziet bij het trainen of opleiden van medewerkers op het toepassen van duurzame

maatregelen, producten of systemen is dat men dit niet kan financieren. Dit wordt veel minder ervaren door de leveranciers.

Voor hen is tijd de grootste belemmering, als deze er al is.

• Tijd is voor de andere partijen ook een relatief grote belemmering hiervoor.

• Positief is dat zeker een kwart van de partijen geen belemmeringen ervaart. Vooral de leveranciers (41% en 38%) en de

installateurs (39%) voorzien geen belemmeringen.

Pub 

opdrg

Com

opdrg

F&H 

B&U

F&H

inst

WG 

B&U

WG

inst

WN 

B&U

WN

inst

Er zijn geen belemmeringen 22% 21% 41% 38% 21% 34% 31% 39%

Er is geen tijd voor 28% 21% 28% 28% 21% 29% 17% 14%

Ik heb alle kennis in huis om te kunnen wat ik moet doen 1% 1% 7% 7% 3% 0% 3% 2%

Er is geen geld voor 40% 30% 16% 11% 42% 24% 34% 29%

Meer kennis zal financiële prestaties van de onderneming niet verbeteren 2% 4% 0% 0% 1% 2% 0% 2%

Kwaliteit van aangeboden cursussen/ opleidingen is niet toereikend 2% 6% 2% 6% 3% 5% 0% 6%

Interesse werknemers 13% 10% 8% 2% 3% 3% 12% 12%

Anders 8% 10% 3% 5% 8% 7% 5% 6%

Weet niet/geen mening 6% 11% 6% 15% 9% 7% 5% 4%



Landelijke overheid en opdrachtgevers hebben belangrijkste rol om Nederland duurzamer te maken
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• Minimaal de helft van de opdrachtgevers en de

fabrikanten/handelaren is de mening toegedaan dat de

landelijke overheid het voortouw moet nemen om de

doelstellingen voor 2020 te halen door de werken uit te

laten voeren door goed geschoolde vakmensen.

• Ook één op de vijf vindt dat de opdrachtgevers deze taak

moeten oppakken, gevolgd door brancheorganisaties

(één op de tien).

5%

5%

8%

18%

47%

6%

8%

10%

18%

62%

Gemeente

Provinciale overheid

Brancheorganisaties

Opdrachtgevers (bedrijfsleven)

Landelijke overheid (Den Haag)

Opdrachtgevers

Publieke opdrachtgevers
Commerciele opdrachtgevers

2%

6%

6%

20%

55%

8%

5%

10%

17%

48%

Aannemers B&U

Werkgevers

Brancheorganisaties

Opdrachtgevers (bedrijfsleven)

Landelijke overheid (Den Haag)

Fabrikanten en handelaren

Fabrikanten en handel B&U
Fabrikanten en handel installatie



Ook volgens de uitvoerende partijen ligt de bal in Den Haag en in mindere mate bij de opdrachtgevers
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• Evenals de opdrachtgevers, de fabrikanten en de handelaren zijn de uitvoerende partijen ook de mening toegedaan dat de

landelijke overheid de belangrijkste rol inneemt, gevolgd door de opdrachtgevers.

• Tevens zijn er bedrijven en werknemers te vinden die van mening zijn dat dit ligt bij de architecten (werkgevers en ZZP‟ers

B&U) of bij de Europese overheid (ZZP‟ers B&U).

WG 

B&U

WG

inst

WN 

B&U

WN

inst

ZZP 

B&U

ZZP 

inst

Landelijke overheid (Den Haag) 53% 66% 57% 49% 44% 59%

Opdrachtgevers (bedrijfsleven) 7% 6% 11% 12% 8% 7%

Brancheorganisaties 9% 7% 5% 5% 6% 5%

Architecten 11% 0% 5% 2% 8% 4%

Europese overheid (Europa, Brussel) 3% 6% 3% 5% 9% 4%
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• Zoals we op de vorige pagina‟s reeds zagen wordt met name een belangrijke rol toegedicht aan de landelijke overheid en de

opdrachtgevers. Hieronder wordt voor de belangrijkste partijen weergegeven op welke wijze zij deze rol moeten gaan vervullen.

Landelijke overheid

 Verstrekken van subsidies

 Wet- en regelgeving

 Informeren

 Voorlichting geven

 Controle

Opdrachtgevers (bedrijfsleven)

 Zelf initiatief nemen 

 Innovatie

 Investeren

 Expliciet toepassen/ 

voorschrijven

Brancheorganisaties

 Informeren

 Scholing/opleiding/workshops

 Voorlichting

Overleg met overheid/directies/ 

instanties

Provinciale overheid

 Subsidies

Wet en regelgeving

Goede voorbeeld geven

 Controleren/verplichten

 Stimuleren

Gemeente 

 Voorlichting

 Scholing

Werkgever 

 Cursussen

 Scholing

Opleiden

 Investeren in duurzame 

oplossingen

Aannemer B&U

 Kennisvergroting

Goede voorbeeld geven

 Investeren

 Bewustwording

Architecten

 In bestek en tekeningen 

duurzaamheid opnemen

 Duurzaamheid ontwikkelen

 Rekening houden tijdens 

ontwerp

Europese overheid

 Stimuleringsmaatregelen

Wet- en regelgeving

Minder regels

 Subsidies



71%

77%

12%

4%

17%

19%

Fabrikanten en handel 
installatie

Fabrikanten en handel 
B&U

Fabrikanten en handelaren

Ja Nee Weet niet/geen mening

81%

76%

11%

17%

8%

7%

Commerciele 
opdrachtgevers

Publieke 
opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Ja Nee Weet niet/geen mening

Opdrachtgevers en leveranciers hebben er vertrouwen in dat de bouw en installatie wezenlijk zal bijdragen om
de klimaat- en energiedoelstellingen te halen
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• Ongeveer driekwart van de opdrachtgevers en leveranciers geven aan dat de bouw- en installatiebedrijven wezenlijk gaan

bijdragen om de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 te halen.

• Veel genoemde redenen voor het wel of niet bijdragen aan de doelstellingen staan in kaders naast de figuren weergegeven.

Waarom wel:

 Daar zit meeste kennis

 Het is een verplichting

 Wens van opdrachtgevers

 Ze worden innovatiever

Waarom niet:

 Afhankelijk van opdrachtgevers

 Financieel niet mogelijk 

 Moet eerst stimulatie komen

 Twijfels aan belang

Waarom wel:

 Daar liggen de kansen

 Vraag van de klant

 Het is een verplichting

 Meegaan met ontwikkelingen

Waarom niet:

 Doelstellingen zijn niet haalbaar

 Er is weinig controle

 Het kost veel geld

 Markt bepaalt, niet bouwbedrijven

 Het is een traditionele markt



75%

70%

13%

16%

12%

14%

ZZP installatie

ZZP B&U

ZZP'ers 

Ja Nee Weet niet/geen mening

77%

77%

17%

11%

6%

12%

Werknemers installatie

Werknemers B&U

Werknemers 

Ja Nee Weet niet/geen mening

Het vertrouwen in het bijdragen aan de 2020 doelstellingen is ook te vinden onder de uitvoerende partijen
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• Werkgevers, werknemers en ZZP‟ers zijn het er allemaal over eens dat de bouw en installatie wezenlijk gaat bijdragen om

de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 te halen. Veelgenoemde redenen hiervoor staan in de kaders naast de

figuren weergegeven.

86%

74%

11%

13%

3%

12%

Werkgevers installatie

Werkgevers B&U

Werkgevers 

Ja Nee Weet niet/geen mening

Waarom ja:

 Omdat het wordt geëist 

(opdrachtgever) of opgelegd 

(wet- en regelgeving)

 Producten er zijn

Markt voor is/ redding voor de 

sector

Waarom nee:

 Bouw is traditioneel, gaat veel 

mis

 Economie, crisis, geen geld

 Regels niet scherp genoeg

Waarom ja:

 Veel kennis aanwezig

Moeten mee, anders geen 

opdrachten

Wet- en regelgeving, 

doelstellingen

Meer vraag naar

Waarom nee:

Geld, zo goedkoop mogelijk 

inschrijven op projecten

 Nog niet verplicht 

Geen belang bij

Waarom ja:

 Is de trend, iedereen moet mee, 

wordt gevraagd

Wet- en regelgeving

 Technieken en materialen al 

voor handen

 Zijn de uitvoerders

Waarom nee:

 Kosten te hoog

 Crisis, bouw staat stil

 Vakmanschap achteruit

 Te veel belemmeringen in wet-

en regelgeving



Landelijke overheid en brancheorganisaties meest gewenste informatiebron omtrent ontwikkelingen en
veranderingen

Hoofdstuk 5. Stand van zaken vaardigheden personeel en noodzakelijke 

acties – Informatie over ontwikkelingen en veranderingen

Status quo meting bouw- en installatiesector richting Europese 2020 doelstellingen t.b.v. BuildUpSkillsNL - b12dbsov1

77

• De verschillende partijen geven verschillende informatiebronnen aan via welke zij informatie wensen te ontvangen over

ontwikkelingen en veranderingen.

• Slechts 2 informatiebronnen springen erboven uit: de Landelijke overheid en brancheorganisaties.

Top 2 genoemde antwoorden
Publieke

opdrachtgevers

Commerciële

opdrachtgevers

Fabrikanten & 

handelaren B&U

Fabrikanten & 

handelaren installatie

Landelijke overheid (Den Haag) 36% 27% 40% 36%

Brancheorganisaties 13% 18% 14% 21%

Top 2 genoemde antwoorden
Werkgevers 

B&U

Werkgevers 

installatie

Werknemers 

B&U

Werknemers 

installatie
ZZP B&U ZZP installatie

Landelijke overheid (Den Haag) 21% 14% 23% 20% 17% 16%

Brancheorganisaties 23% 39% 19% 30% 14% 21%



4

3

1 Onderzoeksverantwoording

Managementsamenvatting en aanbevelingen

Bekendheid doelstellingen en aanwezige beleid

Uitwerking aanwezige beleid

Bijlagen

Inhoud

2

5

6 
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Stand van zaken vaardigheden personeel en noodzakelijke acties
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Welke vakdiploma(s) heeft u behaald?

Totaal onbewust Bewust passief Bewust actief Proactief

Geen (vak)diploma 6% 7% 5% 5%

Diploma LTS/VBO/VMBO 31% 25% 18% 14%

Diploma MBO 40% 40% 38% 27%

Diploma HBO 20% 29% 42% 47%

Diploma WO 8% 7% 12% 33%

Anders 5% 3% 3% 0%

Weet niet/geen mening 2% 2% 1% 0%

Op welk niveau is uw organisatie actief?

Totaal onbewust Bewust passief Bewust actief Proactief

Lokaal (straal van max. 25 km) 27% 27% 27% 21%

Regionaal (straal van max. 100 km) 39% 41% 35% 21%

Landelijk 28% 24% 24% 40%

Europees 1% 4% 5% 7%

Wereldwijd 5% 4% 8% 10%

Kunt u een schatting maken van de verdeling van uw omzet naar de volgende segmenten? (alleen uitvoerende partijen)

Totaal onbewust Bewust passief Bewust actief Proactief

Woningnieuwbouw 20% 19% 16% 25%

Woningbouw onderhoud 27% 25% 27% 14%

Woningbouw renovatie 26% 29% 25% 19%

Utiliteitsnieuwbouw 14% 10% 14% 17%

Utiliteitbouw onderhoud 6% 9% 8% 11%

Utiliteitbouw renovatie 7% 8% 10% 15%
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Spontane bekendheid doelstellingen

Totaal onbewust Bewust passief Bewust actief Proactief

20% vermindering van broeikasgassen t.o.v. 1990 0% 1% 1% 0%

20% verhoging van de energie-efficiëntie 0% 1% 0% 0%

20% van de energie moet op duurzame wijze worden opgewekt 0% 1% 2% 0%

20% CO2 reductie 0% 4% 11% 18%

20% energiereductie of energiebesparing 0% 0% 3% 5%

20% aandeel duurzame energie 0% 1% 1% 5%

16% aandeel duurzame energie 1% 1% 2% 0%

Vermindering van broeikasgassen t.o.v. 1990 0% 1% 4% 2%

Verhoging van de energie-efficientie 1% 2% 2% 5%

Energie moet op duurzame wijze worden opgewekt 1% 3% 5% 2%

Anders 0% 1% 2% 0%

Weet niet/geen mening 97% 87% 74% 72%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Totale bekendheid doelstellingen en 
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Totale bekendheid doelstelling ‘20% vermindering van broeikasgassen t.o.v. 1990’

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Spontaan 0% 2% 1% 0%

Geholpen 0% 57% 87% 100%

Kent niet 100% 42% 12% 0%

Totale bekendheid doelstelling ’20% verhoging van de energie-efficiëntie’

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Spontaan 0% 1% 1% 0%

Geholpen 0% 22% 80% 100%

Kent niet 100% 77% 20% 0%

Totale bekendheid doelstelling ‘20% van de energie moet op duurzame wijze worden opgewekt’

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Spontaan 0% 1% 2% 0%

Geholpen 0% 68% 94% 100%

Kent niet 100% 31% 4% 0%

Bekendheid BuildUpSkillsNL

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Ja 3% 5% 8% 7%

Nee 97% 95% 92% 93%
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Energiebesparing of energie-efficiëntie

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

(Bijna) altijd (>75%) 10% 23% 36% 100%

Vaak (50%-75%) 23% 27% 40% 0%

Soms(25%-50%) 37% 31% 16% 0%

(Bijna) nooit(< 25%) 31% 17% 6% 0%

Weet niet/geen mening 0% 1% 2% 0%

Duurzame energie

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

(Bijna) altijd (>75%) 3% 9% 20% 100%

Vaak (50%-75%) 4% 13% 37% 0%

Soms(25%-50%) 35% 42% 23% 0%

(Bijna) nooit(< 25%) 56% 34% 15% 0%

Weet niet/geen mening 3% 2% 5% 0%

Duurzaam bouwen

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

(Bijna) altijd (>75%) 11% 19% 29% 100%

Vaak (50%-75%) 19% 25% 36% 0%

Soms(25%-50%) 26% 28% 16% 0%

(Bijna) nooit(< 25%) 35% 22% 12% 0%

Weet niet/geen mening 9% 6% 7% 0%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Redenen om duurzaamheid niet 

vaker toe te passen
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Wat zijn de redenen om energiebesparing of energie-efficiency niet vaker in de dienstverlening toe te passen?

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief
Bewust actief

Kennis niet in huis 4% 7% 0%

Kost te veel geld (kosten) 27% 50% 38%

Kost te veel tijd 4% 2% 3%

Moeilijk beslissingsproces 4% 0% 3%

Nog niet over nagedacht 7% 3% 3%

Techniek nog niet zo ver 4% 0% 0%

Voorrang aan andere zaken, prioriteiten liggen elders 4% 0% 3%

Zie nut ervan niet in 9% 5% 8%

Geen vraag naar 16% 16% 10%

Afhankelijk van opdrachtgever 4% 2% 3%

Anders 24% 15% 31%

Weet niet/geen mening 4% 8% 3%

Wat zijn de redenen om duurzame energie niet vaker in de dienstverlening toe te passen?

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief
Bewust actief

Kennis niet in huis 11% 3% 3%

Kost te veel geld (kosten) 26% 36% 34%

Kost te veel tijd 0% 5% 3%

Moeilijk beslissingsproces 0% 0% 1%

Nog niet over nagedacht 0% 3% 3%

Techniek nog niet zo ver 1% 3% 6%

Voorrang aan andere zaken, prioriteiten liggen elders 3% 2% 4%

Zie nut ervan niet in 5% 4% 5%

Zijn bezig te overleven 1% 0% 0%

Geen vraag naar 26% 22% 7%

Ligt aan opdachtgever/klant 3% 7% 4%

Anders 21% 24% 28%

Weet niet/geen mening 10% 4% 6%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Redenen om duurzaamheid niet 

vaker toe te passen
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Wat zijn de redenen om duurzaam bouwen niet vaker in de dienstverlening toe te passen?

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief
Bewust actief

Kennis niet in huis 0% 5% 17%

Kost te veel geld (kosten) 20% 51% 48%

Moeilijk beslissingsproces 0% 14% 0%

Nog niet over nagedacht 0% 0% 9%

Techniek nog niet zo ver 0% 5% 17%

Voorrang aan andere zaken, prioriteiten liggen elders 0% 5% 0%

Zijn bezig te overleven 20% 0% 0%

Anders 20% 22% 0%

Weet niet/geen mening 40% 5% 17%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Gestelde doelstellingen rond 

energiebesparing en energie-efficiëntie
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Wat is de door uw bedrijf gestelde doelstelling aangaande dienstverlening rond energiebesparing en energie-efficientie?

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Gemiddeld percentage 38% 28% 28% 38%

Geen doelstelling (0%) 10% 4% 3% 0%

1%-19% 30% 33% 40% 28%

20 - 39% 20% 40% 33% 32%

40 - 59 % 20% 13% 11% 16%

60 - 79 % 0% 5% 6% 0%

80-99 % 0% 0% 3% 8%

100% 20% 5% 4% 16%

In hoeveel procent van uw projecten (uitgedrukt in omzet) dient energiebesparing centraal te staan? (alleen uitvoerende partijen)

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Gemiddeld percentage 37% 51% 58% 70%

0% 9% 7% 4% 0%

1%-19% 18% 11% 11% 7%

20 - 39% 26% 17% 16% 14%

40 - 59 % 26% 27% 17% 14%

60 - 79 % 12% 15% 18% 0%

80-99 % 0% 7% 11% 36%

100% 9% 17% 23% 29%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Gestelde doelstellingen rond 

duurzame energie
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Wat is de door uw bedrijf gestelde doelstelling aangaande dienstverlening rond energiebesparing en energie-efficientie?

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Gemiddeld percentage 28% 38% 35% 36%

Geen doelstelling (0%) 9% 4% 2% 0%

1%-19% 18% 27% 30% 32%

20 - 39% 55% 29% 35% 32%

40 - 59 % 9% 16% 12% 16%

60 - 79 % 0% 4% 7% 5%

80-99 % 0% 6% 2% 0%

100% 9% 14% 12% 16%

In hoeveel procent van uw projecten (uitgedrukt in omzet) dient energiebesparing centraal te staan? (alleen uitvoerende partijen)

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Gemiddeld percentage 38% 48% 52% 65%

0% 19% 5% 5% 0%

1%-19% 19% 15% 14% 8%

20 - 39% 15% 24% 18% 23%

40 - 59 % 23% 20% 23% 15%

60 - 79 % 4% 12% 16% 8%

80-99 % 4% 5% 8% 8%

100% 15% 20% 17% 38%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Aanleidingen toepassen duurzaamheid 

(top 10)
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Wat is of zijn de aanleidingen (geweest) om in uw dienstverlening of in uw projecten duurzaamheid toe te gaan passen?

Werkelijk Totaal onbewust Bewust passief Bewust actief Proactief

Aandacht voor het milieu 14% 15% 18% 23%

Marktvraag particulieren 20% 16% 16% 5%

Marktvraag bedrijfsleven 12% 14% 14% 8%

Wet- en regelgeving 7% 9% 14% 15%

Beheerkosten reduceren 8% 9% 7% 5%

Vraag van de klant 12% 8% 7% 0%

Marktvraag overheid 6% 5% 9% 11%

Bedrijfsfilosofie of eigen overtuiging 2% 3% 9% 11%

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 4% 3% 8% 7%

Meer omzet 2% 2% 6% 10%

Anders 12% 20% 17% 24%

Weet niet/geen mening 11% 8% 2% 0%

Wat zouden aanleidingen kunnen zijn vaker duurzame maatregelen toe te gaan passen in uw projecten/dienstverlening?

Mogelijk Totaal onbewust Bewust passief Bewust actief

Marktvraag particulieren 7% 17% 19%

Wens opdrachtgever/klant 13% 10% 7%

Beheerkosten reduceren 9% 5% 12%

Kosten/prijs lager (subsidie) 4% 8% 9%

Aandacht voor het milieu 2% 9% 9%

Marktvraag bedrijfsleven 12% 5% 3%

Marktvraag overheid 7% 3% 7%

Meer omzet 4% 6% 5%

Betere winstmarges 2% 3% 9%

Wet- en regelgeving 7% 5% 0%

Anders 4% 7% 7%

Weet niet/geen mening 25% 21% 20%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Segmenten voor toepassen 

duurzaamheid
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Op welk van de volgende segmenten richt u zich met name als het gaat om het toepassen van duurzame maatregelen?

Werkelijk
Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Woningnieuwbouw 41% 37% 44% 55%

Woningbouw onderhoud 40% 39% 46% 34%

Woningbouw renovatie 58% 54% 53% 46%

Utiliteitsnieuwbouw 32% 25% 32% 46%

Utiliteitsbouw onderhoud 26% 23% 28% 36%

Utiliteitsbouw renovatie 29% 28% 36% 46%

Anders 1% 2% 4% 3%

Weet niet/geen mening 11% 7% 5% 13%

Op welke segmenten zou u zich met name gaan richten als het gaat om toepassen van duurzame maatregelen in uw 

projecten/dienstverlening?

Mogelijk
Totaal 

onbewust

Bewust 

passief
Bewust actief

Woningnieuwbouw 19% 30% 26%

Woningbouw onderhoud 34% 27% 39%

Woningbouw renovatie 48% 53% 56%

Utiliteitsnieuwbouw 18% 29% 23%

Utiliteitsbouw onderhoud 21% 20% 23%

Utiliteitsbouw renovatie 26% 27% 26%

Weet niet/geen mening 14% 8% 13%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Acties in kader van duurzaamheid 

(top 5)
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Welke actie(s) heeft uw bedrijf in uw projecten of dienstverlening in het kader van duurzaamheid toegepast?

Werkelijk
Totaal 

onbewust

Bewust 

passief
Bewust actief Proactief

Isoleren 14% 23% 24% 19%

Zonnepanelen 13% 18% 26% 18%

Duurzaam ondernemen (recyclen, gebruik van duurzame materialen 12% 12% 14% 22%

Energiezuinige verlichting (spaarlampen, LED) 4% 10% 9% 13%

Informatiecampagne naar (potentiële) klanten / opdrachtgevers 6% 5% 10% 12%

Geen 34% 19% 11% 5%

Anders 5% 9% 15% 21%

Weet niet/geen mening 10% 7% 3% 2%

Welke acties zou uw bedrijf in uw projecten of dienstverlening in het kader van duurzaamheid toepassen?

Mogelijk Totaal onbewust Bewust passief Bewust actief

Isoleren 25% 23% 26%

Zonnepanelen 9% 16% 27%

Energiezuinige apparaten aanschaffen 4% 11% 10%

Duurzame maatregelen (producten/verbruik) 4% 13% 8%

Energiezuinige verlichting (spaarlampen, LED) 2% 4% 14%

Zonnecellen 0% 3% 15%

Geen 11% 1% 0%

Anders 4% 5% 5%

Weet niet/geen mening 45% 29% 26%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Interne uitdagingen (top 5)
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Wat zijn in uw ogen de grootste interne uitdagingen bij het toepassen en uitvoeren van duurzaamheidmaatregelen?

Werkelijk
Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Geld of investeringsruimte 11% 22% 21% 26%

Beste oplossing(en) of technieken vinden 11% 11% 13% 15%

Gedragsverandering te weeg brengen 5% 9% 10% 14%

Juiste kennis binnenshuis halen 4% 8% 10% 12%

Medewerking van medewerkers 1% 3% 6% 11%

Geen 24% 15% 10% 10%

Anders 14% 7% 15% 14%

Weet niet/geen mening 24% 22% 13% 2%

Wat verwacht u wat de grootste interne uitdagingen bij het toepassen en uitvoeren van duurzaamheidmaatregelen zijn?

Mogelijk
Totaal 

onbewust

Bewust 

passief
Bewust actief

Geld of investeringsruimte 2% 13% 19%

Beste oplossing(en) of technieken vinden 2% 8% 12%

Juiste kennis binnenshuis halen 7% 4% 9%

Juiste informatie vinden 7% 3% 7%

Gedragsverandering te weeg brengen 2% 6% 2%

Geen 26% 23% 14%

Anders 2% 1% 11%

Weet niet/geen mening 43% 40% 26%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Externe uitdagingen (top 5)
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Wat zijn de grootste externe uitdagingen bij het toepassen en uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen?

Werkelijk
Totaal 

onbewust

Bewust 

passief
Bewust actief Proactief

Beschikbare geld / budget 17% 13% 14% 12%

Klanten bewust maken/overtuigen 5% 8% 10% 8%

Gedragsverandering te weeg brengen bij opdrachtgever 1% 5% 9% 10%

Juiste technieken / producten / oplossingen vinden 4% 5% 5% 5%

Gedragsverandering te weeg brengen bij partners 3% 1% 5% 6%

Geen 22% 14% 7% 12%

Anders 13% 15% 21% 21%

Weet niet/geen mening 33% 28% 22% 17%

Wat verwacht u wat de grootste externe uitdagingen bij het implementeren en uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen zijn?

Mogelijk
Totaal 

onbewust

Bewust 

passief
Bewust actief

Beschikbare geld / budget 19% 15% 7%

Wet- en regelgeving (onduidelijk) 7% 3% 9%

Juiste technieken / producten / oplossingen vinden 9% 3% 0%

Betrokkenheid opdrachtgever 0% 10% 0%

Kennisniveau van opdrachtgever 5% 0% 5%

Geen 18% 7% 21%

Anders 5% 14% 15%

Weet niet/geen mening 32% 46% 36%

Op een schaal van 1 tot 10, hoe bezwaarlijk vindt of vond u de interne en/of externe uitdagingen waarbij 1 is heel bezwaarlijk en 10 is 

helemaal niet bezwaarlijk?

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Interne uitdagingen 6,2 6,6 7,1 7,8

Externe uitdagingen 5,5 6,1 6,5 6,8



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Hulp bij overwinnen van uitdagingen
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Welke hulp heeft u gezocht of wenst u te krijgen bij het overwinnen van de uitdagingen?

Werkelijk
Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Duidelijke contracten 2% 1% 4% 5%

Eenduidige labels of certificaten 1% 2% 2% 0%

Financieel 8% 12% 8% 14%

Overzicht van mogelijke partners 3% 5% 10% 5%

Scholing / opleiding 8% 15% 10% 8%

Voorbeeldprojecten of -bedrijven 0% 7% 8% 3%

Wetgeving 1% 6% 6% 0%

Advies ingewonnen extern 7% 5% 7% 11%

Informatie ingewonnen intern/extern 19% 26% 28% 25%

Informatie ingewonnen overheid 0% 4% 7% 5%

Willekeurig kennis opgedaan (internet, vakbladen, beurzen) 6% 7% 4% 7%

Geen 9% 6% 7% 11%

Anders 0% 5% 4% 0%

Weet niet/geen mening 41% 17% 15% 16%

Welke hulp heeft u gezocht of wenst u te krijgen bij het overwinnen van de uitdagingen?

Mogelijk
Totaal 

onbewust

Bewust 

passief
Bewust actief

Duidelijke contracten 3% 2% 3%

Eenduidige labels of certificaten 0% 2% 0%

Financieel 14% 15% 15%

Overzicht van mogelijke partners 3% 8% 0%

Scholing / opleiding 19% 8% 23%

Voorbeeldprojecten of -bedrijven 3% 7% 0%

Wetgeving 9% 16% 14%

Adviseringmogelijkheden/informatie inwinnen (literatuur/partners) 12% 21% 16%

Geen 6% 4% 4%

Anders 3% 5% 9%

Weet niet/geen mening 38% 28% 30%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Bijdrage duurzaamheid 

(fabrikanten/handel en uitvoerende partijen)
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In welke mate draagt het toepassen van duurzaamheid in uw dienstverlening en/of projecten in uw organisatie bij aan de volgende 

zaken? ( fabrikanten/handel en uitvoerende partij)

Werkelijk
Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Meer omzet 5,7 5,8 6,2 6,4

Meer winst 5,4 5,3 5,7 6,4

Nieuwe markten / segmenten betreden 6,2 6,3 6,6 7,1

Voorkeurspositie bij aanbestedingen of opdrachtverstrekking 5,9 5,8 6,1 7,4

Beter imago bij (potentiële) klanten 6,5 6,9 7,5 7,8

Beter imago bij (potentiële) werknemers 5,4 5,5 6,1 6,4

Lagere exploitatiekosten 5,5 5,8 6,2 7,1

in welke mate verwacht u dat het toepassen van duurzaamheid in uw dienstverlening en/of projecten in uw organisatie bij zal 

dragen aan de volgende zaken? (fabrikanten/handel en uitvoerende partijen)

Mogelijk Totaal onbewust Bewust passief Bewust actief

Meer omzet 4,5 5,3 4,6

Meer winst 4,2 4,9 4,7

Nieuwe markten / segmenten betreden 4,6 5,0 5,0

Voorkeurspositie bij aanbestedingen of opdrachtverstrekking 4,6 5,2 4,8

Beter imago bij (potentiële) klanten 5,6 6,4 5,7

Beter imago bij (potentiële) werknemers 4,0 5,2 4,7

Lagere exploitatiekosten 4,0 5,7 5,2



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Bijdrage duurzaamheid 

(opdrachtgevers)
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In welke mate draagt het toepassen van duurzaamheid in uw dienstverlening en/of projecten in uw organisatie bij aan de volgende 

zaken? (opdrachtgevers)

Werkelijk
Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Verhuurbaarheid 4,8 6,2 6,6 7,1

Verkoopbaarheid / waarde van pand 5,9 6,5 6,4 7,5

Duidelijkheid bij aanbestedingen of opdrachtverstrekking 5,1 6,9 6,7 7,6

Beter imago bij (potentiële) huurders of kopers 6,0 7,1 7,0 7,5

Beter imago bij (potentiële) werknemers 4,4 5,9 6,0 7,0

Lagere exploitatiekosten 5,4 7,0 6,9 8,3

In welke mate draagt het toepassen van duurzaamheid in uw dienstverlening en/of projecten in uw organisatie bij aan de volgende 

zaken? (opdrachtgevers)

Mogelijk Totaal onbewust Bewust passief Bewust actief

Verhuurbaarheid 5,0 5,4 7,0

Verkoopbaarheid / waarde van pand 6,5 7,0 6,7

Duidelijkheid bij aanbestedingen of opdrachtverstrekking 5,5 5,8 6,0

Beter imago bij (potentiële) huurders of kopers 7,5 5,8 7,0

Beter imago bij (potentiële) werknemers 6,0 4,0 5,6

Lagere exploitatiekosten 5,0 6,5 5,8



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Toenemen belang aspecten en 

belang van geschoolde mensen
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% (zeer) sterke mate Totaal onbewust Bewust passief Bewust actief Proactief

Ketensamenwerking 26% 42% 54% 67%

Building Information Modeling (BIM) 17% 21% 35% 40%

Gebruik tablets / smartphones 34% 35% 41% 45%

Communicatie tussen verschillende disciplines 40% 60% 68% 79%

Communicatie tussen zelfde disciplines 36% 50% 58% 72%

Meervoudige evaluaties 23% 36% 45% 58%

Nieuwe technieken en producten 47% 63% 71% 90%

Vastlegging van afspraken en verantwoordelijkheden 40% 63% 69% 81%

Kennis van andere disciplines 34% 47% 60% 70%

Hoe belangrijk zijn goed geschoolde vakmensen op de werkvloer / bouwplaats? (niet aan ZZP'ers)

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Behalen beloofde besparingen 7,4 7,6 8,0 8,4

Behalen beloofde rendementen 7,4 7,6 7,9 8,3

Verlagen faalkosten 7,5 7,8 8,0 8,5

Verkorten bouwtijd 7,0 7,1 7,3 7,9

Vergroten werkplezier 7,4 7,7 7,7 8,0

Vergroten van werktrots 7,4 7,7 7,7 8,3

Klanten adviseren aangaande duurzaamheid 7,6 7,9 8,1 8,4



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Noodzaak andere type werknemers en 

vaardigheden die deze werknemers moeten bezitten (top 5)
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Heeft u voor uw eigen bedrijf andere type werknemers op de werkvloer / bouwplaats nodig om in uw dienstverlening en/of projecten

te kunnen voldoen aan de Europese doelstellingen? 

Totaal onbewust Bewust passief Bewust actief Proactief

Ja 16% 15% 17% 23%

Misschien 2% 5% 5% 5%

Nee 74% 73% 75% 67%

Weet niet/geen mening 8% 7% 4% 5%

Welke vaardigheden of vakkundigheden moeten deze andere type werknemers op de werkvloer / bouwplaats bezitten welke ze nu 

nog niet bezitten? (niet aan ZZP'ers)

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief
Bewust actief Proactief

Kennis van specifieke duurzame technieken of producten 28% 28% 27% 30%

Vakkennis en/of ervaring 6% 10% 18% 9%

Communicatie vaardigheden 6% 13% 8% 9%

Kennis van contracten / juridische kennis 0% 11% 2% 0%

Meer ICT kennis 3% 0% 3% 9%

Anders 34% 13% 26% 33%

Weet niet/geen mening 19% 26% 16% 0%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Veranderingen huidige beroepen door 

2020 doelstellingen
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Wat verwacht u dat er door de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 zal gaan gebeuren met de huidige beroepen?

Totaal onbewust Bewust passief Bewust actief Proactief

Ontstaan van nieuwe beroepen of specialisaties 37% 33% 38% 55%

Evolueren / doorontwikkelen bestaande beroepen 50% 63% 64% 64%

Verandert niets 19% 12% 8% 0%

Beroepen zullen wegvallen 1% 1% 2% 0%

Anders 1% 1% 1% 0%

Weet niet/geen mening 3% 1% 4% 0%

Welke beroepen of specialisaties verwacht u dat er de komende jaren gaan komen naar aanleiding van de klimaat- en 

energiedoelstellingen? (top 5)

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief
Bewust actief Proactief

Specialist zonne-energie 10% 21% 10% 14%

Specialist energiebesparing, EPA 15% 14% 11% 5%

Adviseurs 11% 7% 17% 10%

Specialisatie mbt duurzaamheid 8% 13% 13% 5%

Specialist isolatie binnenzijde 8% 8% 4% 10%

Anders 16% 11% 21% 19%

Weet niet/geen mening 15% 21% 19% 19%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Termijn van ontstaan van nieuwe 

beroepen en personeel klaar voor veranderingen
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Op welke termijn verwacht u dat deze beroepen / specialisaties zullen ontstaan?

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Bestaan al 19% 29% 18% 21%

Zijn al aan het ontstaan 25% 40% 36% 26%

Binnen nu en 2014 17% 7% 9% 16%

Tussen 2015 en 2017 17% 17% 26% 16%

Tussen 2018 en 2020 17% 6% 5% 16%

Na 2020 6% 0% 2% 5%

Weet niet/geen mening 0% 0% 4% 0%

In hoeverre zijn de volgende soorten personeel klaar om de veranderingen die op ons af komen aan te kunnen wat betreft 

vaardigheden en kennis van deze van deze werknemers?

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Vaardigheden eigen personeel 6,6 6,7 6,9 7,4

Kennis eigen personeel 6,5 6,9 7,1 7,5

Vaardigheden personeel bij collega-bedrijven 6,3 6,6 6,4 6,6

Kennis personeel bij collega-bedrijven 6,5 6,6 6,5 6,6

Vaardigheden personeel bij andere type bedrijven 6,4 6,4 6,5 6,5

Kennis personeel bij andere type bedrijven 6,4 6,5 6,5 6,3



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Partijen met belangrijkste rol in opleiden 

en bijscholen
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Welke partijen spelen de belangrijkste rol in het opleiden of bijscholen van de huidige werknemers in het kader van de aanstaande 

veranderingen die gepaard met de duurzaamheidsontwikkelingen?

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Brancheorganisaties 10% 12% 19% 10%

Fabrikanten B&U 2% 4% 5% 0%

Fabrikanten E-installatie 1% 8% 5% 3%

Fabrikanten W-installatie 0% 7% 6% 0%

Handel B&U 1% 1% 1% 0%

Handel installatie 2% 0% 2% 0%

Kennisinstituten 13% 13% 14% 14%

Onderwijs (HBO) 10% 6% 8% 19%

Onderwijs (MBO) 15% 9% 12% 26%

Onderwijs (universitair) 1% 1% 3% 4%

Werkgever zelf 19% 23% 22% 28%

Werknemer zelf 2% 4% 5% 0%

Adviseurs 1% 1% 4% 0%

Architecten 0% 2% 0% 0%

Leveranciers 5% 3% 4% 0%

Gespecialiseerde bedrijven/personen met vakkennis 1% 3% 2% 3%

Opleidingcentra 4% 7% 4% 6%

Overheid 4% 8% 9% 3%

Anders 7% 9% 6% 8%

Weet niet/geen mening 23% 12% 9% 10%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Hoe zorgen voor continu leer- en 

verbeterproces
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Hoe zorgt u ervoor dat er een continu leer- en verbeterproces in de organisatie tot stand komt?

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Aan bod laten komen tijdens start van elk project 1% 3% 5% 10%

Interne bijeenkomsten 6% 12% 15% 16%

Interne nieuwsbrief 0% 4% 4% 2%

Intranet / interne website 1% 3% 4% 4%

Medewerking / draagkracht vanuit directie / management 0% 4% 3% 5%

MVO manager aanstellen en die boodschap laten verkondigen 1% 1% 2% 2%

Resultaten communiceren via diverse communicatie uitingen 1% 2% 7% 10%

Volgen van cursussen / traningen 35% 35% 40% 27%

Overleg/Evaluatie(s) houden 1% 8% 10% 16%

Informeren/op de hoogte blijven (intern/extern/literatuur) 11% 20% 16% 12%

Geen 3% 3% 1% 0%

Anders 9% 7% 11% 14%

Weet niet/geen mening 35% 19% 9% 10%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Trainingen voor medewerkers
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Hoe vaak vinden trainingen plaats voor medewerkers van de werkvloer / bouwplaats die gericht zijn op toepassen van duurzame 

maatregelen / producten / systemen? (fabrikanten/handel en uitvoerende partijen)

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief
Bewust actief Proactief

HELEMAAL NIET 45% 33% 21% 11%

Minimaal 1x per maand 5% 4% 7% 5%

Minimaal 1x per kwartaal 11% 14% 19% 21%

Minimaal 1x per half jaar 12% 10% 16% 16%

Minimaal 1x per jaar 11% 21% 18% 32%

Ad hoc / verschillend 10% 13% 13% 11%

Anders 2% 2% 3% 5%

Weet niet/geen mening 5% 3% 3%

Wat zijn uw plannen aangaande trainingen voor medewerkers van de werkvloer / bouwplaats die gericht zijn op toepassen van 

duurzame maatregelen / producten / systemen? (fabrikanten/handel en uitvoerende partijen)

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief
Bewust actief Proactief

Vaker 18% 25% 27% 37%

Even vaak 54% 46% 50% 53%

Minder vaak 2% 10% 7% 0%

Anders 7% 7% 8% 5%

Weet niet/geen mening 18% 11% 8% 5%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Trainingen voor medewerkers
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Hoeveel procent van de medewerkers van de werkvloer / bouwplaats hebben volgens u extra training of opleiding nodig om de 

Europese 2020 doelstellingen te halen? (fabrikanten/handel en uitvoerende par

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Gemiddeld percentage 45% 51% 44% 58%

0% 34% 20% 20% 11%

1 -19% 7% 5% 9% 16%

20 - 39% 5% 14% 19% 11%

40 - 59 % 20% 20% 18% 11%

60 - 79 % 2% 8% 8% 11%

80-99 % 7% 6% 5% 0%

100% 26% 27% 20% 42%

Welke belemmerende factoren zijn er om medewerkers van de werkvloer of bouwplaats te trainen of op te leiden op het toepassen

van duurzame maatregelen, producten of systemen?

Totaal 

onbewust

Bewust 

passief

Bewust 

actief
Proactief

Er zijn geen belemmeringen 34% 23% 30% 38%

Er is geen tijd voor 13% 28% 20% 19%

Ik heb alle kennis in huis om te kunnen wat ik moet doen 0% 3% 4% 3%

Er is geen geld voor 25% 32% 32% 26%

Meer kennis zal financiële prestaties van de onderneming niet verbeteren 0% 2% 1% 3%

Kwaliteit van aangeboden cursussen/ opleidingen is niet toereikend 1% 4% 5% 6%

Interesse werknemers 3% 6% 9% 9%

Anders 12% 8% 5% 7%

Weet niet/geen mening 19% 11% 7% 6%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Partijen die voortouw moeten 

nemen voor duurzamer Nederland (top 5)
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Welke partijen dienen het voortouw te nemen om Nederland duurzaam te maken, m.a.w. om de doelstellingen voor 2020 te halen door 

de werken uit te laten voeren door goed geschoolde vakmensen?

Totaal onbewust Bewust passief Bewust actief Proactief

Landelijke overheid (Den Haag) 44% 55% 56% 53%

Opdrachtgevers (bedrijfsleven) 6% 11% 14% 17%

Brancheorganisaties 5% 6% 8% 11%

Architecten 5% 6% 2% 7%

Europese overheid (Europa, Brussel) 4% 5% 4% 2%

Iedereen 3% 2% 3% 2%

Anders 9% 9% 8% 7%

Weet niet/geen mening 15% 6% 5% 5%



Bijlage 1. Uitsplitsing naar adoptie – Bijdrage bouw/installatiebedrijven 

aan doelstellingen en informatie over ontwikkelingen en veranderingen
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Gaan bouw- en installatiebedrijven wezenlijk bijdragen om de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 te halen en waarom wel of 

niet?

Totaal onbewust Bewust passief Bewust actief Proactief

Ja 70% 72% 81% 88%

Nee 11% 15% 13% 2%

Weet niet/geen mening 18% 13% 7% 10%

Door wie wilt u geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en veranderingen?

Totaal onbewust Bewust passief Bewust actief Proactief

Landelijke overheid (Den Haag) 21% 21% 28% 31%

Brancheorganisaties 17% 19% 24% 17%

Overheid 8% 5% 4% 2%

Fabrikanten W-installatie 4% 4% 5% 5%

Fabrikanten E-installatie 4% 3% 5% 5%

Anders 7% 13% 13% 13%

Weet niet/geen mening 24% 18% 11% 14%



“© 30 januari 2013 USP Marketing Consultancy B.V.

De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten,

databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van USP Marketing Consultancy B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar

gemaakt.”

105


