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 0. Samenvatting 

Nederlandse bouwsector

 • BBP 6,5% 

 • ~350.000 werknemers in totaal, waarvan ~135.000 installatiegerelateerd

 • Totale waarde van vastgoed: meer dan € 2.000 miljard

 • € 33 miljard investeringen per jaar, waarvan € 21 miljard in woningbouw

 • Renovatie en onderhoud: rond € 8 miljard per jaar

Veel bedrijven in de bouw behoren tot het midden- en kleinbedrijf. Er zijn veel zeer kleine bedrijven. 

Het aantal grote concerns is klein. Bedrijven in de bouw gaan voor grote opdrachten vaak tijdelijke 

samenwerkingsverbanden aan. Bijna een derde van het werk wordt uitbesteed aan onderaannemers. De meeste 

bedrijven zijn regionaal actief en een klein aantal bedrijven opereert in heel Nederland.

Nationaal energiebeleid en strategie 

 • Convenanten

 • Innovatie Agenda Energie Gebouwde Omgeving

 • Klimaatakkoord gemeenten

 • Topsector Energie

 • Tweede Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan

 • Woonvisie

Nederland voert een actief energiebeleid met drie doelstellingen: de energievoorziening moet zo betrouwbaar, 

betaalbaar en duurzaam mogelijk zijn. De energiedoelstellingen van het Nederlandse beleid voor 2020 zijn in 2007 

vastgelegd in het overheidsprogramma Schoon en Zuinig: 20% duurzame energie, 30% CO2-reductie ten opzichte 

van 1990 en een energiebesparing van 2% per jaar. In het regeerakkoord van 2010 zijn deze doelstellingen voor 

energiebesparing bijgesteld. In tegenstelling tot Schoon en Zuinig is er nu sprake van 14% duurzame energie en 

20% CO2-reductie in 2020. Deze ambities zijn conform de Europese doelstellingen. Zonder Schoon en Zuinig zal 

het aandeel duurzame energie naar verwachting dalen naar 2,6% (ten opzichte van 3,6% in 2008).

Gemiddeld energieverbruik (gas en elektriciteit) van woningen in Nederland:

    2005 2006 2007 2008
 Gem. gasverbruik per huishouden [m3] 1.664 1.643 1.560 1.625

 Gem. elektriciteitsverbruik per huishouden [kWh] 3.397 3.402 3.521 3.558

In de bestaande bouw liggen in absolute cijfers de beste kansen voor verduurzaming, namelijk kostenbesparing 

voor huishoudens/gebruikers, als investeringspotentieel voor de sector en potentieel voor CO2-reductie. 

De implementatie in de bestaande bouw is echter technisch en instrumenteel aanzienlijk lastiger dan in de 

nieuwbouw. De nieuwbouw valt immers onder de bouwregelgeving, een sterk instrument van het rijk. Eigenaren 

van bestaande bouw moeten echt worden verleid om vrijwillig te investeren. Huidige installatiegerelateerde 

maatregelen voor vermindering van het energieverbruik: HR-ketels, PV(T)-systemen, DC-ventilatie, 

lagetemperatuurverwarming, energie-efficiënte verlichting.

De beoogde bijdrage van de installatiesector richting 2020 (volgens UNETO-VNI): een actieve overheid in elk 

van de drie scenario’s, namelijk ‘stoptrein’, ‘intercity’ of ‘HSL’. Beoogde bijdrage van de bouwsector richting 2020 

(volgens Bouwend Nederland): duurzaamheid door marktwerking.
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MBO

 • Verkleining van het aantal kwalificaties: de meer dan 650 kwalificaties van nu zullen worden geclusterd 

  in zestien domeinen.

 • Duurzaamheid is niet expliciet verwerkt in de kwalificatiedossiers.

 • Veel enthousiaste pioniers, maar geen echte inbedding in onderwijs. 

 • Vanaf 1 februari 2012 bestaat het Nationaal Coördinatiepunt NLQF.

De onderwijssector middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie telt bijna 53.000 werknemers en 

630.000 deelnemers. Daarvan volgen 485.000 deelnemers een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs 

(mbo). Bijna 40% van de Nederlandse beroepsbevolking is opgeleid in het middelbaar beroepsonderwijs.

De Regionale Opleidingscentra (ROC’s) weten inmiddels dat in tijden van laagconjunctuur het aantal deelnemers 

aan de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) stijgt en het aantal deelnemers aan de Beroepsbegeleidende 

Leerweg (BBL) afneemt, en dan vooral in de lagere opleidingen. Op dit moment kampt de sector met een sterk 

teruglopend aantal leerlingen, zowel in de BOL als in de BBL.

Belemmeringen

 • Kortetermijnfocus van bedrijven op overleven in plaats van op de doelstellingen voor 2020.

 • Overheersende bouwcapaciteitstrategie.

 • Product- in plaats van systeemgebaseerde aanpakken.

 • Hardnekkige verdeling in denkers and doeners.

 • Slechte reputatie van de sector, deels vanwege lage/verkeerde kwaliteit in relatie tot klanteisen/-wensen.

 • Fragmentatie binnen de mbo-sector.

 • Hoge uitstroom: 25% verlaat de sector binnen vier jaar na opleiding.

 • Gebrekkige consumentenkennis als het gaat om energiebesparing (mogelijkheden).

 • Gebrek aan (focus op) ‘soft skills’, ook in opleidingen.

 • Leraren zijn vaak niet op de hoogte van de ontwikkelingen in praktijk.

 • Faalkosten.

Op de korte termijn vormt de economische crisis de grootste belemmering, omdat het MKB op dit moment focust 

op overleven, en duurzaamheidaspecten in de bouw daar niet automatisch deel van uitmaken. De economische 

potentie van duurzaamheid is lang niet voor iedereen duidelijk.

Het bouwen van energieneutrale gebouwen vraagt in de eerste plaats om aangepaste werkprocessen, waarin 

de kwaliteit, gerelateerd aan normen en bepalingsmethoden, een centrale rol zal spelen. Het is duidelijk dat 

er andere manieren van bouwen nodig zijn. Dit betekent dat ook de opleiders moeten worden bijgeschoold. 

Het is immers hun taak leerlingen op te leiden die qua kennis en vaardigheden kunnen worden ingezet bij het 

realiseren van energieneutrale gebouwen. De mbo-instellingen staan sowieso voor de zware opgave om veel 

nieuwe docenten bouwkunde en installatietechniek te werven vanwege de vergrijzing. Dit is echt een van de 

grootste punten van zorg inzake de vakopleiding in de bouw.

In (initiële) opleidingen zal meer nadruk op de kwaliteit van het eindwerk(stuk) en de verwerking van het 

materiaal in de context moeten worden gelegd, in plaats van voorheen op snelheid van productie en verwerking 

van losse materialen. In combinatie met ‘soft skills’ moet de focus worden gelegd op integrale voorbereiding, 

meer oog voor detail, evaluatie en samenwerking (ambassadeurschap).
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 1. Inleiding

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, in combinatie met het stimuleren van aankoop- of renovatiebeslissingen door woningeigenaren. 

Omdat het verhogen van kwalificaties een ‘upstream’ maatregel is, moet er nu worden doorgepakt, zodat er 

voldoende gekwalificeerde werknemers zullen zijn die in (de aanloop naar) 2020 kwaliteit kunnen leveren.

Met het Build Up Skills initiatief richt de IEE (Intelligent Energy Europe) zich op krachtenbundeling voor 

vergroting van het aantal gekwalificeerde werknemers in de bouwsector. Build Up Skills richt zich op additioneel 

onderwijs en training van vakmensen en andere werkplaatsmedewerkers, zoals bouwvakkers en installateurs. 

Build Up Skills NL bundelt de krachten in Nederland om het aantal praktisch geschoolde werkers in de relevante 

vakgebieden en beroepen te vergroten. Zodat in ieder geval de nationale doelstellingen voor de gebouwde 

omgeving in 2020 kunnen worden gerealiseerd.

De implementatie van intelligente energieoplossingen voor gebouwen en de realisatie van bijna energieneutrale 

gebouwen in Nederland, zoiets vraagt om nieuwe vaardigheden voor zowel bestaande als nieuwe werknemers. 

De hoofdfocus ligt hierbij op belemmeringen en ontbrekende vaardigheden bij de volgende 

beroepsgroepen:

 • Werkzaam in vernieuwing en opwaardering van de thermische schil van bestaande gebouwen 

  (inclusief restauratie), en bij het maken van de thermische schil van nieuwe gebouwen.

 • Werkzaam in selectie, onderhoud, afstelling en vervanging van zowel energie-efficiënte installaties als  

  energieproducerende installaties (RES) in bestaande en nieuwe gebouwen.

 • Werkplaatsopzichters die zorgen voor effectieve instructies, controle en validatie van het werk aan de  

  thermische schil en de energiesystemen.

 • Op (midden)managementniveau: adviseurs, calculators, constructeurs, enz.

In het voorjaar van 2011 is voor Build Up Skills NL 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.

 

Figuur 1.1 - Het onderzoeksprogramma bestaat uit een serie werkpakketten (WP)

WP1
Project Management and Communication

WP3
Setup of the roadmap

WP5
EU Exchange activities

WP4
Endorsement activities

WP2
Analysis of the status quo
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Alle consortiumpartners waren betrokken bij de analyse van de status quo (WP2). Zij zullen ook worden 

betrokken bij de ontwikkeling van de roadmap (WP3). Het consortium bestaat uit nationale organisaties, om zo 

de kwaliteit van de resultaten en het draagvlak voor implementatie te waarborgen. De consortiumorganisaties 

zullen functioneren als ‘linking pins’ bij de verwerving van breed nationaal draagvlak voor de in WP3 te 

ontwikkelen roadmap. Vanuit het consortium zijn er sectorbreed goede contacten met marktpartijen die de 

uitvoering van Build Up Skills NL ondersteunen. Deze marktpartijen zullen we in WP3 actief benaderen om te 

komen tot een reisplan voor realisatie van de doelstellingen in de komende zeven jaar. 

Dit rapport zien wij als startdocument en werkdocument voor WP3. Het hoofddoel van de analyse van de 

status quo was de identificatie van belemmeringen en ontbrekende vaardigheden afgezet tegen de behoeften 

voor de komende jaren. Een bijkomende spin-off vormt de evaluatie van bestaande profielen, kwalificaties en 

kwalificatiestructuren in de bouw- en installatiesector, naast identificatie van mogelijke bijstellingen in relatie tot 

de actuele ‘domeinen’-discussie (resulterend in nieuwe overlappende werkprofielen). Een methode voor het up-

to-date houden van onze analyse zal gedurende WP3 worden uitgewerkt.
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 2. Doel en methodologie

2.1 Doel
De doelstelling van Build Up Skills is om de behoefte aan werknemers die zijn gekwalificeerd in energie-

efficiëntie en hernieuwbare energie te identificeren en kwantificeren voor relevante beroepen en 

competentieniveaus. En verder op basis daarvan de nodige veranderingen in het huidige systeem te 

bediscussiëren, inclusief de concrete maatregelen om deze behoeften te realiseren.

Met dit rapport, het resultaat van de WP2-activiteiten van het project Build Up Skills Netherlands, wordt voor de 

Nederlandse situatie invulling gegeven aan de bovengenoemde doelstelling. Hiermee is tevens de basis gelegd 

voor de ontwikkeling van een nationale roadmap om de 2020-doelstellingen te realiseren. De ontwikkeling 

van de nationale roadmap, die onder WP3-activiteiten van Build Up Skills Netherlands valt, behelst ook de 

ontwikkeling van een methode om de informatie met betrekking tot de status quo actueel te houden.

Voor dit rapport vormen de volgende aspecten de focus:

 • Informatie over het huidige beleid en de strategie op het gebied van energie in de gebouwde 

  omgeving en continue opleidingen en trainingen van de ‘blue collar workforce’.

 • Kwantitatieve data over de gebouwde omgeving (gebouwenvoorraad, renovatie- en nieuwbouw-

  plannen), statistieken in relatie tot EE en RES in gebouwen, de arbeidsmarkt, trainingen en cursussen.

 • Kwalitatieve gegevens over de huidige situatie en stakeholders in relatie tot het nationaal (continue)  

  onderwijssysteem in de bouwsector en bestaande trainingen en cursusprogramma’s.

2.2 Methodologie
De samenstelling van het projectteam (OTIB, ISSO, SBR, Fundeon, Kenteq, Hibin en MBO-Diensten) heeft direct 

invloed gehad op de keuze van de te gebruiken methodologie. Alle partners zijn inhoudelijk goed op de hoogte 

van de ontwikkelingen in hun ‘eigen deel van de bouw’, hebben allemaal een directe relatie met de relevante 

marktactoren, zijn zelf in bezit van veel kennis en hebben bovendien een groot netwerk. 

De meeste partners werk(t)en voor Build Up Skills niet vaak direct met elkaar samen in projecten. Dit komt 

doordat de Nederlandse bouw in een aantal duidelijk gescheiden sectoren verdeeld is, te weten de bouwbranche 

(gesplitst in B&U ‘burgerlijke en utiliteitsbouw’ en GWW ‘grond-, weg- en waterbouw’), de installatiebranche, 

initiële opleidingen en bijscholingsopleidingen. Het feit dat de partners inhoudelijk goed in de materie zijn 

ingevoerd, zorgde – mits de juiste partners met elkaar samenwerkten – voor vruchtbare kruisbestuiving. 

Deze aanpak resulteerde ook in betere banden tussen de partners, wat als een resultaat op zich kan worden 

beschouwd. Dit biedt tevens een goede basis voor toekomstige platformactiviteiten vanuit Build Up Skills NL. 

Door de gekozen aanpak was de data- en informatieverzameling grotendeels lineair, verdeeld in een 

aantal duidelijke stappen:

Stap 1
In eerste instantie werd iedere projectpartner als een aparte bron van relevante informatie beschouwd. Iedere 

projectpartner leverde in zijn/haar ogen relevante documentatie aan.

Stap 2
Op basis van een eerste set bij elkaar gevoegde gegevens werd als tweede stap met name door SBR een 

literatuurstudie uitgevoerd, die breder ging dan alleen de kennis van de eigen organisatie. Hoewel de 

werkzaamheden en thema’s waren verdeeld, bleek dat verschillende partners deels dezelfde bronnen gebruikten. 

De organisaties die veel data en informatie bij verschillende partners bleken te leveren, zijn EIB (Economisch 

Instituut voor de Bouw), CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), USP Marketing Consultancy, BouwKennis en ITS 

(Onderzoeksinstituut verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen). De gekozen methodologische insteek 

heeft op deze manier ook gezorgd voor een zekere validatie van de gebruikte externe bronnen.
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Stap 3
De eerste twee stappen leverden een conceptrapport met een verzameling van de feitelijke stand van zaken 

op. Deze werd aangevuld met een eerste verkenning van de ‘kloofdefinitie’ en een omschrijving van de 

belemmeringen, die tijdens de werkconferentie met marktactoren is besproken. De specifieke aanpak voor de 

gewenste interactie met marktactoren was in de vorm van een werkconferentie met vier parallelle inhoudelijke 

werksessies. Iedere werksessie had eigen inhoudelijke deskundigen (projectpartners die betrokken waren bij 

totstandkoming van het eerste conceptrapport), een eigen discussieleider en een eigen notulist.

De volgende partijen werden door de partners samen als ‘kerngroep marktactoren’ aangewezen:

 • AFNL (Aannemersfederatie Nederland, Bouw & Infra).

 • Agentschap NL (de uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse Rijksoverheid als het gaat om 

  duurzaamheid, innovatie en internationaal ondernemen).

 • Bouwend Nederland (vereniging van bouw- en infrabedrijven).

 • DE-koepel (Duurzame Energie Koepel).

 • NVTB (Nederlands Verbond Toelevering Bouw).

 • UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel).

Deze kerngroep marktactoren zal tijdens de uitvoering van WP3 extra worden betrokken om endorsement te 

verstevigen.

Stap 4
De resultaten van de werkconferentie – de verkregen feedback – werden gebruikt voor de definitie en verdeling 

van additionele onderzoeks- en analyseactiviteiten tussen de partners. Deze zorgden voor de definitieve 

vaststelling van de feitelijke status quo, op basis waarvan vervolgens de kloof met de 2020-doelstellingen en 

de barrières konden worden gedefinieerd. Een essentiële tussenstap was de bouwbrede analyse van bestaande 

beroepen en competenties, voornamelijk uitgevoerd door HIBIN en ISSO. Deze zorgde voor duidelijkere focus op 

ontbrekende competenties in relatie tot bestaande en innovatieve technieken (zie hoofdstuk 7).

Stap 5
De definitief op de hierboven omschreven manier vastgestelde feitelijke stand van zaken in Nederland diende 

vervolgens als basis voor de gezamenlijke bepaling van ontbrekende vaardigheden en barrières. Deze was in 

eerste instantie gebaseerd op een (analyse van) de beroepenstructuur, die zo veel mogelijk als uitgangspunt 

werd aangehouden, maar daarnaast (noodzakelijkerwijs) werd aangevuld vanuit de techniekaanbodstructuur, 

vanwege de vakgebiedoverstijgende effecten ervan. De globale uitwerking volgde de analyselijn van beroepen – 

(opkomende) competenties – kwalificaties (behoeften).

Stap 6 

Vertaling van de gedefinieerde kloof en barrières naar een definitief rapport, dat als basis voor WP3- activiteiten 

dient, en ontwikkeling van de nationale roadmap en een methode voor het actueel houden van de (analyse van) 

de stand van zaken. In de eerste vier maanden van WP3 zal in overleg met de genoemde onderzoeksinstituten 

worden nagedacht over de toekomstige dataverzameling en het nog uit te voeren marktonderzoek.
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 3. Beschrijving van de bouwsector

De bouw in Nederland bestaat globaal uit de volgende deelsectoren:

 • Burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U; bouw van woningen, kantoren en dergelijke).

 • Grond-, weg- en waterbouw (GWW).

 • Installatiebedrijven (elektrische installaties, verwarming en dergelijke).

 • Afwerkbedrijven (zoals schilders en stukadoors).

 • Andere, gespecialiseerde bedrijven (zoals heiwerk en betonstaalvlechten).

Voor Build Up Skills beperkt de scope zich tot de burgerlijke en utiliteitsbouw, afwerkbedrijven en 

installatiebedrijven.

Bijdrage aan de economie
Van het binnenlands bruto product (BBP) komt zo’n 6,5% voor rekening van de burgerlijke en utiliteitsbouw. 

In de sector werken in directe zin ongeveer 350.000 werknemers (exclusief woninginrichters, enz.). De 

waarde van de huidige woning- en gebouwvoorraad bedraagt ruim € 2.000 miljard. Jaarlijks wordt er, met 

fluctuaties door de jaren heen, zo’n € 33 miljard geïnvesteerd in herstructurering/vervanging en uitbreiding 

van de vastgoedvoorraad, waarvan gemiddeld circa € 21 miljard in de woningbouw en ruim € 12 miljard in de 

utiliteitsbouw. Aan onderhoud wordt gemiddeld circa € 8 miljard per jaar besteed.

Opbouw van de sector
Een groot aantal bedrijven in de bouw behoort tot het midden- en kleinbedrijf. Er zijn veel zeer kleine bedrijven, 

terwijl het aantal grote concerns klein is. Veel bedrijven in de bouw gaan voor grote opdrachten tijdelijke 

samenwerkingsverbanden aan. Bijna een derde van het werk wordt uitbesteed aan onderaannemers. De meeste 

bedrijven zijn regionaal actief en een klein aantal bedrijven opereert in heel Nederland. Verder zijn de meeste 

bedrijven in de bouw in essentie capaciteitsaanbieders, die elk een deelbijdrage leveren aan het bouwproces, en 

die zo goed mogelijk afstemmen op hun eigen beschikbare capaciteit.

Bouwcapaciteit 
Bouwcapaciteit is binnen de bouwmarkt een ‘vloeiend’ begrip en nauwelijks een onderscheidend strategisch 

concept. In combinatie met het feit dat er op grote schaal gebruik wordt gemaakt van uitbesteding, leidt dit 

ertoe dat in de bouw het aanbod wordt beheerst door een zogenoemde ‘zwevende’ capaciteit. Zwevende 

capaciteit ontstaat omdat dezelfde capaciteit van aannemers en onderaannemers veelvuldig en tegelijkertijd 

wordt aangeboden. Er manifesteert zich zo in de markt een aanzienlijk groter capaciteitsaanbod dan er in 

werkelijkheid aanwezig is. Dat is uiteraard van grote invloed op de concurrentieverhoudingen, prijsvorming, en 

uiteindelijk de geleverde kwaliteit. Het is vooral in de uitvoerende bouw eenvoudig bouwcapaciteit aan te bieden 

en elkaars markten te betreden. Zowel in goede als slechte tijden manifesteert zich dit ‘vloeiende’ en ‘zwevende’ 

karakter van de bouwcapaciteit en beheerst het de functionering van de markt van bouwcapaciteiten.

Karakteristieken
In algemene zin kenmerkt(e) de bouw zich (tot voor kort) door de volgende karakteristieken: 

 • Meer product- en procesgeoriënteerd dan vraag-/gebruikersgericht.

 • Sterk ‘verticaal’ gespecialiseerd/gefragmenteerd (naar rol in de bouwketen), wat ook tot uitdrukking 

  komt in de vele brancheorganisaties en onderzoeksinstellingen.

 • Ambachtelijke manier van bouwen, met weinig industriële processen en (geautomatiseerde) nieuwe 

  technieken.

 • Vergaand gereguleerd.

 • Overwegend nationaal/regionaal georiënteerd.

 • Sterk gericht op nieuwbouw, techniek en grote volumes en minder op (her)gebruik, herstructurering,

  dienstverlening en kleinere (particuliere) projecten.
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Impact economische crisis
De bouw heeft harde tikken gekregen als gevolg van de financiële crisis en de Eurocrisis. De investeringen, 

resultaten en werkgelegenheid zijn vanaf 2009 fors teruggevallen. Een interessant gegeven hierbij vormt de 

opkomst van de zzp’ers als percentage van de totale werkgelegenheid in de bouw. Ondanks de crisis is het 

percentage zzp’ers de laatste jaren namelijk niet gedaald, maar gestegen. Het is in vijftien jaar gestegen van 

13% naar 22% nu. Het is nog niet duidelijk hoe dit zich de komende jaren zal ontwikkelen. Tegelijkertijd dient 

de vergrijzing zich nu echt aan. De eerste golf van babyboomers die met pensioen gaan is ingezet. De vraag is 

dus hoe de aanwezige kennis en ervaring bij de uittreders uit de arbeidsmarkt kan worden vastgehouden en 

overgedragen aan jong personeel. Ook de ontgroening heeft toegeslagen. Er zijn minder beschikbare jonge 

krachten en de bouw heeft ingeboet op aantrekkingskracht voor jong personeel. In de bouw is echter nog geen 

2,5 % van allochtone afkomst (ongeveer 11% van onze bevolking behoort tot de niet-westerse allochtonen). Dit 

cijfer is daarmee bij lange niet naar rato. In onze buurlanden ligt het percentage allochtonen in de bouw veel 

dichter bij het percentage dat zij vertegenwoordigen in de totale bevolking. De belangrijkste redenen hiervoor 

zijn: onbekendheid en/of negatieve associaties met de sector bij allochtonen, de werving van personeel is 

informeel en niet gericht op allochtonen, (onbewuste) discriminatie op de werkvloer.

De bouw wordt verder geconfronteerd met de gevolgen van een aantal andere structurele ontwikkelingen, 

zoals afvlakkende groei bevolking/aantal huishoudens, toenemende verduurzamingsdruk (stijgende energie- 

en grondstofprijzen, enz.), technologiegedreven gedragsverandering (e-commerce, het nieuwe werken, 

enz.), flexibilisering van de arbeidsmarkt, herstructurering van de financiële sector, internationalisering en 

regionalisering (inclusief toenemende verschillen – in groei, ontspanning, krimp – en concurrentie tussen regio’s) 

en toenemende politieke volatiliteit. Een en ander heeft geleid tot een forse uitval van met name de vraag naar 

koopwoningen, kantoren en winkels, een terughoudender opstelling van (bancaire) financiers met betrekking 

tot de financiering van vraag (onder andere hypotheken) en aanbod (financiering bestaande voorraad en 

project- en ondernemingsfinanciering), hetgeen overigens mede het gevolg is van de aanscherping van publieke 

kaderstelling en toezicht, druk op de waardering/waardeontwikkeling van vastgoed en grond, druk op publieke 

budgetten en het wegvallen overheidssubsidies.

De bouw is tegen deze achtergrond inmiddels sterk van kleur verschoten. Met uitzondering van de 

huurwoningsector buiten krimpgebieden zijn de aanbiedersmarkten vragersmarkten geworden. Niet langer 

wordt alles wat gebouwd wordt ook afgezet. Woningkopers blijven – al dan niet gedwongen en tijdelijk – op hun 

handen zitten, in de kantorenmarkt is sprake van forse (deels structurele) overcapaciteit en in de winkelmarkt 

dreigt hetzelfde. Vragers/gebruikers eisen een betere prijs-kwaliteitsverhouding en -garantie en nemen 

geen genoegen meer met een bijrol. Ze eisen maatwerk en een actievere betrokkenheid bij het eindproduct. 

Opdrachtgevers en eindgebruikers krijgen een steeds belangrijkere stem in de bouwproductie. Die trend is 

al langer gaande, maar komt door de economische crisis in een stroomversnelling. Dit betekent dat de bouw 

ernst moet maken met de vernieuwingsslag naar meer klantgerichtheid, innovatie, ondernemerschap en 

samenwerking.

Gerichtheid op de toekomst
Inmiddels wordt ook breed erkend dat juist in de bouwsector duurzaamheid niet alleen maatschappelijk 

onvermijdelijk, maar ook economisch noodzakelijk is. Het levert bovendien aantrekkelijke investeringskansen en 

verdienmogelijkheden op. In de bestaande bouw liggen in absolute cijfers de beste kansen voor verduurzaming, 

namelijk kostenbesparing voor huishoudens/gebruikers, als investeringspotentieel voor de sector en in het 

potentieel voor CO2-reductie. De implementatie in de bestaande bouw is echter technisch en instrumenteel 

aanzienlijk lastiger dan in nieuwbouw. De nieuwbouw valt immers onder de bouwregelgeving, een sterk 

instrument van het rijk. Eigenaren van bestaande bouw moeten echt worden verleid om vrijwillig te investeren. 

Aandachtspunten zijn: communicatie naar de klant (verleiden en aanzetten tot beweging) en flankerend beleid 

(een integrale benadering en ‘lifetime costing’ ontbreken), kennis binnen de bouw zelf (o.a. kwaliteitsborging 

en aansluiting met het onderwijs), en het bieden van financiële zekerheid (dan wel zekerheid over energie-/

duurzaamheidsprestaties van maatregelen, return on investment en prijsontwikkeling). 
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Anno 2012 zijn er diverse gerichte(re) verbeterprogramma’s, zoals ketensamenwerking, LEAN-bouwen, nieuwe 

contractvormen en BIM. Door beter samen te werken probeert men de inmiddels beruchte ‘faalkosten’ te 

reduceren. Gestimuleerd door verschillende platforms wisselen koplopers uit de sector van gedachten over – en 

werken ze aan – zaken als ketenintegratie, BIM, co-makership, PPS, lifetime costing en business-to-consumer-

modellen. Niet alleen om de aanzienlijke faalkosten in de bouw te reduceren, maar ook om kwaliteit te leveren 

die beter aansluit bij de vraag. Mede door de impulsen van vernieuwingsorganisaties als het H(erstructurerings)-

team en het Nationaal Renovatieplatform groeit ook de aandacht voor onderhoud, renovatie en hergebruik. 

Willen de trends een positieve impact hebben op de bedrijven, dan moeten die bedrijven niet alleen op deze 

ontwikkelingen inhaken met hun techniek, maar ook met de manier waarop zij hun markt tegemoet treden en 

hun bedrijf organiseren. De ondernemer moet dus niet alleen technisch, maar vooral ook sociaal innoveren. Hij 

zal moeten openstaan voor, en participeren in steeds weer andere netwerken. De noodzakelijke vernieuwingen 

betreffen zowel technologische als sociale competenties: commercieel-strategisch – de relatie tot de markt 

(klantgroep), organisatorisch – de relatie tot personeel en bedrijfsnetwerk, technologische ontwikkelingen in de 

directe omgeving, en feitelijke techniek.
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 4. Nationaal beleid en strategieën 

4.1  Energie
De Nederlandse strategie om te komen tot bijna energieneutrale gebouwen in 2020 is weergegeven in het 

Tweede Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP-II, 2011) en het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde 

Omgeving (2011). In 4.1.1. zijn energiebeleid en strategie voor de 2020-doelstellingen nader uitgelegd, en in 4.1.2 

zijn concrete geplande activiteiten in meer detail toegelicht.

4.1.1 Nationaal (en regionaal) energiebeleid en strategie voor 2020-doelstellingen

Nederland voert een actief energiebeleid op basis van drie doelstellingen: de energievoorziening moet zo 

betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam mogelijk zijn. Het Nederlandse energiebeleid komt voort uit de Europese 

doelstellingen. De energiedoelstellingen van het Nederlandse beleid voor het jaar 2020 zijn in 2007 vastgelegd in 

het overheidsprogramma Schoon en Zuinig: 20% duurzame energie, 30% CO2-reductie ten opzichte van 1990 en 

een energiebesparing van 2% per jaar. In het regeerakkoord van 2010 tussen VVD en CDA zijn de doelstellingen 

voor energiebesparing bijgesteld. In tegenstelling tot Schoon en Zuinig is er nu sprake van 14% duurzame energie 

en 20% CO2-reductie in 2020. Zonder Schoon en Zuinig zal het aandeel duurzame energie naar verwachting dalen 

naar 2,6% (ten opzichte van 3,6% in 2008). 

Het innovatiebeleid van Schoon en Zuinig is weergegeven in de Innovatieagenda Energie Gebouwde Omgeving. 

Tussen Rijk en marktpartijen zijn ter concretisering in 2008 drie convenanten afgesloten, Meer met Minder, het 

Lenteakkoord en het Convenant Energiebesparing Corporatiesector.

In het kader van de evaluatie van Schoon en Zuinig heeft in 2010 herijking van het energiebesparingsbeleid in de 

gebouwde omgeving plaatsgevonden. Deze herijking is door het kabinet toegelicht in de Woonvisie. De inzet van 

de overheid doelt op het aanpakken van het gedrag van de consument en de energiegerelateerde kwaliteit van 

de gebouwde omgeving. Belangrijke instrumenten hiervoor zijn onder meer de convenanten (zie 4.1.2). In het 

Plan van Aanpak Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving is de herijking van het beleid uitgewerkt (Toelichting 

Woonvisie 2010-2011). Concrete maatregelen zijn weergegeven in het Tweede Nationale Energie Efficiëntie Actie 

Plan (NEEAP-II, 2011). 

Tot nu toe zijn er nog veel onduidelijkheden over de inrichting, de financiering en het draagvlak van het 

overheidsbeleid. Gebrek aan draagvlak van het beleid ontstaat vooral door onzekerheden op het gebied van 

financiering, garantieverstrekking, vergunningverlening, overmatige bureaucratie en niet-realistische eisen in het 

kader van de stimuleringsregelingen. Er wordt alsnog een flinke groei op het gebied van de duurzame energie 

verwacht, mede doordat de internationale ontwikkelingen op het gebied van klimaat en energie, de Europese 

regelgeving en binnenlandse belangengroepen de overheid geen andere keus laten dan investeren (van den 

Bosch en Rietveld, 2010).

Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt nog sterker maken. Om dat te bereiken gaan 

overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samenwerken aan kennis en innovatie. De afspraken 

hierover zijn vastgelegd in zogeheten innovatiecontracten. De definitieve innovatiecontracten zijn in april 

2012 vastgelegd. Het kabinet heeft negen topsectoren aangewezen: Tuinbouw en uitgangsmaterialen, Water, 

AgroFood, Life Sciences, Chemie, High Tech Systemen en Materialen, Energie, Logistiek, Creatieve Industrie. 

Voor elke topsector is een innovatiecontract opgesteld. De bouw zelf is geen topsector, maar valt onder het 

innovatiethema Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving van de Topsector Energie. Verwacht wordt niet 

alleen een groei aan banen, maar ook een toenemende behoefte aan bijscholing door de toepassing van nieuwe 

technologieën (HCA Topsector Energie, 2012).
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De Topsector Energie, als één van de negen topsectoren binnen het bedrijfslevenbeleid van de Rijksoverheid, 

streeft tussen nu en 2020 een transitie na in de richting van een duurzamere en CO2-arme sector, en dit 

tegelijkertijd om te zetten naar een structureel hoger verdienpotentieel.

Op landelijk niveau wordt de arbeidsmarkt binnen de Topsector Energie voor technisch opgeleiden krap. Het 

aantal arbeidsplaatsen zal verder toenemen. Er is niet alleen sprake van een groeiende uitbreidingsvraag, maar 

ook van een toenemende vervangingsvraag gekoppeld aan werkgelegenheid. Het benodigde opleidingsniveau 

is over het geheel genomen lager dan in de andere topsectoren (groter aandeel vmbo/mbo dan hbo/wo). Op 

een tijdshorizon van tien jaar is het evident dat de focus van de Human Capital Agenda sterk moet liggen op het 

bestaande personeelsbestand en internationale instroom.

4.1.2 Samenvatting van geplande activiteiten

Energiebesparing via EPC-eis, nieuwe gebouwen
Het doel van de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) is een optimaal gebruik van de mogelijkheden tot 

energiezuinigheid. Gebouwinstallaties zijn in de EPC-eis inbegrepen. Ook moet worden voldaan aan de 

aanvullende voorschriften voor thermische isolatie en luchtdoorlatendheid. Deze zijn overigens ook van belang 

voor verbouw en tijdelijke bouw, waarop de EPC-eis niet van toepassing is.

Er mogen alleen nog maar energiezuinige gebouwen aan de bestaande voorraad worden toegevoegd. Via de 

nieuwe bouwregelgeving worden de EPC-minimumeisen voor nieuwe gebouwen in de praktijk geïmplementeerd. 

Aanscherpingen van de minimumeisen in de volgende jaren leiden tot een EPC van 0 voor nieuwe gebouwen in 

2020 (Agentschap NL, 2012). 

 

Figuur 4.1 - Ontwikkeling EPC-waarden

Overheid als koploper in energiebesparing
Voor overheidsgebouwen geldt vanwege de voorbeeldfunctie – namelijk die van vrager op de markt voor 

energiebesparing – een hoger aanscherpingstempo. In 2015 moet de overheid 50% energie-efficiënter zijn 

dan in 1997 (i.p.v. EPC) en eind 2018 moeten overheidsgebouwen energieneutraal zijn. In het kader van haar 

voorbeeldfunctie zorgt de overheid dat overheidsgebouwen al vanaf 31 december 2018 energieneutraal zijn 

(Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving 2011).
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EPC-aanscherpingsonderzoek
Er moet een EPC-aanscherpingsonderzoek worden uitgevoerd in verband met de te behalen energiebesparingen 

tot 2015 (NEEAP II 2011).

Minimumeisen bij renovatie van bestaande gebouwen
In de herziening EPBD (2010/31/EU) is geen specifieke doelstelling vastgesteld voor het renoveren van 

gebouwen. De minimale isolatiewaarde wordt aangescherpt via het Bouwbesluit, door een kostenoptimale eis te 

stellen aan de Rc-waarde van de isolatie van de bouwschil. De EPC-eis is niet van toepassing op renovatie. In de 

herziening van de EPBD is vastgelegd dat de lidstaten in hun nationale plannen een beleid moeten ontwikkelen 

voor het energiezuiniger maken van bestaande gebouwen (Agentschap NL, 2010). In het NEAAP-II zijn de 

volgende maatregelen vastgesteld (NEEAP II, 2011): het programma Energiesprong, het programma Meer met 

Minder, het Convenant Energiebesparing Corporatiesector en de Blok-voor-blokaanpak. Verder zal het energiezuinig 

renoveren van bestaande gebouwen worden gestimuleerd door het energielabel en het verlaagd BTW-tarief voor 

isolatiewerkzaamheden en op arbeidskosten voor onderhoud en renovatie van woningen.

Energielabel, energiecertificering van gebouwen
Sinds 2008 is het energielabel in principe verplicht, maar wordt het nauwelijks toegepast bij nieuwbouw, verkoop 

of verhuur in woningbouw en utiliteitsbouw. Het energielabel geeft meer inzicht in de energieprestatie van een 

bestaand of nieuw gebouw. In het nieuwe kabinetsbeleid is het energielabel verplicht voor nieuwbouw vanaf 1 

juli 2012 (Woonvisie, 2011). In de herziening van de EPBD is vastgelegd dat er een gedetailleerdere en strengere 

procedure van afgifte van energielabels moet komen, inclusief een controlesystemen om de juistheid van de 

energieprestatiecertificering te verifiëren, en in combinatie met sancties bij niet-naleving en niet-toepassing. 

Alle publiekstoegankelijke overheidsgebouwen met meer dan 500m2 zijn vanaf 2013 voorzien van een zichtbaar 

energielabel. Voor overheidsgebouwen die groter zijn dan 250m2 geldt dat vanaf 2015 (Agentschap NL - b 2012).

Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om te helpen bij het beslissen over energiebesparende 

maatregelen. Deze zullen helpen bij het in de praktijk brengen van het energielabel:

 • Energiebesparingsverkenner bestaande woningbouw.

 • Energiebesparingsverkenner utiliteitsbouw.

 • Installatie Performance Scan (IPS).

 • Voorbeelden energiezuinige woningbouw Lenteakkoord.

 • Energielabel nieuwbouw.

Definities
Voor de helderheid zijn er definities voor ‘bijna-energieneutraliteit’ en ‘overheidsgebouwen’ vastgesteld 

(Agentschap NL, herziening EPBD, 2011).

Aanpassing Woningwaarderingsstelsel (2011)
Het woningwaarderingsstelsel wordt aangepast door het energielabel hierin op te nemen en zo investeringen 

in energiebesparingen te stimuleren. De maximale huurprijs van een woning wordt dus gekoppeld aan het 

energielabel.

Wet Milieubeheer
De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven om gebouwgebonden energiebesparende maatregelen te nemen die 

binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Gemeenten blijken echter moeite te hebben met de handhaving van 

deze wet, waardoor veel energiebesparingswinst op de plank blijft liggen. In overleg met de ministeries van 

I&M en BZK, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en vertegenwoordigers van de betrokken branches zal 

worden bekeken welke andere verbeteracties mogelijk zijn. Hiertoe zal een gezamenlijk plan van aanpak worden 

opgesteld.
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Convenant Energiebesparing Corporatiesector (2008)
Dit convenant (2008) is een afspraak tussen de Rijksoverheid (VROM, WWI), Aedes en de Woonbond. Het doel is 

borging van de inzet van de corporaties bij het realiseren van de energiebesparingsdoelstellingen. Corporaties 

bezitten ongeveer 2,3 miljoen woningen en kunnen hierin dus een belangrijke rol vervullen. Doel is een 

besparing van 24 PJ in de periode van 2008-2020. Voor nieuwbouw zal het energieverbruik per 2011 verlaagd 

worden met 25% en per 2015 met 50% ten opzichte van 2007. Hoe de doelstellingen worden gerealiseerd wordt 

lokaal afgesproken tussen corporaties en huurdersorganisaties. Inmiddels is meer dan de helft van hun hele 

woningvoorraad van labels voorzien en ligt er een goede basis voor een verdergaande aanpak. De wijziging van 

het Woningwaarderingsstelsel, dat op dit moment voorligt bij de Tweede Kamer maar nog niet is vastgesteld, 

koppelt de bepaling van de maximale huurwaarde aan de energieprestatie van de woning (Plan van Aanpak 

Energiebesparing Gebouwde Omgeving, 2011). Dit wordt beschouwd als een belangrijk instrument om de 

gewenste energiebesparingen te bereiken.

Convenant Meer met Minder (2008)
Het programma Meer met Minder (2008) is gestart vanuit een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid 

(ministeries VROM, WWI en EZ), woningcorporaties (Aedes), bouwbedrijven (Bouwend Nederland), 

installatiebedrijven (UNETO -VNI) en de energiebedrijven (EnergieNed en VME). 

Meer met Minder heeft als doel tot 2020 3,2 miljoen woningen 20%-30% energiezuiniger te maken. Tot 2011 

moesten ongeveer 500.000 gebouwen 20%-30% energiezuiniger worden gemaakt. Vanaf 2012 is het jaarlijkse 

doel 300.000 gebouwen energiezuiniger te maken. Verder zullen in 2011 100.000 bestaande woningen zijn 

uitgerust met duurzame energievoorzieningen, zoals zonneboiler, warmtepompen en zon-PV, doordat deze 

maatregelen toenemend kostenefficiënt worden voor de eindgebruiker. Door het organiseren van het aanbod 

en het faciliteren van de vraag zal een markt voor energiebesparende maatregelen worden gecreëerd. Meer met 

Minder zal zich volledig richten op het energiezuiniger maken van bestaande woningbouw (NEEAP II, 2011). 

Meer met Minder wil 100 PJ additionele besparing in bestaande gebouwen. Door ‘ontzorgen en verleiden’ en 

‘geïntegreerde éénloketbenadering’ zal deze doelstelling worden behaald. Een evaluatie van Schoon en Zuinig in 

het voorjaar van 2010 toonde aan dat er met de doelrealisatie weliswaar vooruitgang is geboekt, maar dat van 

een trendbreuk geen sprake is. 

Donderdag 28 juni 2012 heeft minister Spies (Binnenlandse Zaken) het nieuwe convenant Meer met Minder 

getekend voor energiebesparing in de bestaande bouw. Dit nieuwe convenant is een actualisatie van het 

convenant Meer met Minder uit 2008. Het houdt onder andere rekening met de bijgestelde kabinetsdoelstellingen 

en de veranderde economische omstandigheden. Behalve minister Spies ondertekenden ook UNETO-VNI, 

Bouwend Nederland en Energie Nederland het convenant. Aedes ondertekende op deze dag een convenant voor 

verduurzaming van de huursector. 

Lenteakkoord (2008-2015)
Afspraak (2008) tussen de Rijksoverheid (VROM,WWI) en marktpartijen (Bouwend Nederland, NEPROM en 

NVB) om steeds energiezuiniger te bouwen. De doelstelling van het Lenteakkoord is de verbetering van de 

energieprestatie van de nieuwbouw met 25% in 2011 en 50% in 2015 (ten opzichte van de bouweisen van 2007), 

met de intentie om de voorwaarden te scheppen voor energieneutrale nieuwbouw in 2020. De verwachting is 

dat de doelstellingen van het Lenteakkoord kunnen worden behaald, mede door de achterliggende wettelijke 

verplichtingen. Het Rijk scherpt daartoe de wet  en regelgeving periodiek aan. De brancheorganisaties voeren 

voor de bij hen aangesloten bedrijven een kennisoverdracht  en stimuleringsprogramma uit om het kennisniveau 

bij hun leden over de verbetering van de energieprestatie op peil te brengen.

Klimaatakkoord gemeenten (2007-2011)
De gemeenten zijn een belangrijke schakel tussen Rijk, burgers en bedrijven. In het Klimaatakkoord Gemeenten 

en Rijk (2007) zijn de gezamenlijke ambities betreffende duurzaamheid en energiebesparing vastgesteld, nauw 
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aansluitend aan Schoon en Zuinig. Gemeenten worden hierbij diverse rollen toegedacht: het ontwikkelen van 

visies, het vertonen van leiderschap bij het stimuleren van innovatie, een rol als voortrekker en een voorbeeldrol 

als opdrachtgever (Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk, 2007-2011).

Blok-voor-blokaanpak (2011)
Via vijf pilots met een looptijd van twee jaar (gestart in 2011) is het doel te komen tot concepten 

(standaardpakketten) die grootschalig kunnen worden toegepast. De aanpak werkt via lokale regie, het 

beïnvloeden van bewonersgedrag en financiering door de markt. Het gaat erom ervaring op te doen met 

verschillende financieringsconstructies, marketingmodellen en vormen van lokale werkunits.

Innovatieagenda Energie Gebouwde Omgeving, IAGO (2009)
In de Innovatieagenda Energie Gebouwde Omgeving komen het innovatiebeleid uit Schoon en Zuinig en Nederland 

Ondernemend Innovatieland samen. De doelstelling is CO2-reductie in de gebouwde omgeving. Het uitgangspunt 

is dat energietransitie alleen mogelijk is door grote sprongen te maken. De focus ligt op innovatie, het 

ontwikkelen van nieuwe werkprocessen in de bouwkolom, het ontwikkelen van nieuwe technische concepten 

en het ontwikkelen en implementeren van energieconcepten. Energietransitie vraagt om sectortransitie (WWI, 

2009).

Energiesprong (2011-2014)
Het programma Energiesprong is het uitvoeringsprogramma van de Innovatieagenda Energie Gebouwde Omgeving 

(IAGO, 2009). Via het programma wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van transformatie van 

bestaande gebouwen tot bijna energieneutraal. 

Er is een trendbreuk nodig om op de lange termijn meer energiebesparing te realiseren. Innovaties zijn nodig om 

een dergelijke trendbreuk mogelijk te maken. Het innovatieprogramma Energiesprong stimuleert deze innovaties 

en streeft naar een halvering van het energiegebruik in de gebouwde omgeving in 2030 (ten opzichte van 1990). 

De doelstelling is 45%-80% energiebesparing in de gebouwde omgeving en energieneutrale nieuwbouw vanaf 

2020. De insteek is het wegnemen van belemmeringen die innovaties of opschaling in de weg staan.

De prioriteiten in dit programma zijn:

 • Versnelde ontwikkeling van opschaalbare energiebesparingspakketten met hoge energieprestaties 

  en introductie hiervan in de bestaande bouw.

 • Versnelde ontwikkeling in de markt van energiebesparende concepten met een integrale benadering 

  van ontwerp en uitvoering. Deze concepten zijn noodzakelijk voor de realisatie van hogere ambities 

  in de nieuwbouw en bestaande bouw (ketenintegratie).

 • Betrekken van gebruikersaspecten en gebruiksvriendelijkheid bij het ontwerpen van energiezuinige 

  gebouwen.

GEN (2009)
Heeft als doel gebieden energieneutraal te maken, inclusief het leveren van een blauwdruk met praktische 

oplossingen die in vergelijkbare gebieden kan worden toegepast. GEN is in belangrijke mate een 

kennisontwikkelingstraject voor onder andere de relevante processen, toegepaste technieken en benodigde 

organisatievormen.

Green Deal voor de gebouwde omgeving
Het kabinet beoogt een Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming van de maatschappij 

op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij. Doel van de Green Deal is laten zien 

dat groen en groei hand in hand gaan. De eerste inschrijvingsronde in 2011 heeft ruim 200 bruikbare ideeën 

opgeleverd. Hieruit zijn uiteindelijk 59 projecten voortgekomen. Daarna zijn er nog afspraken op het gebied van 

energiebesparing (isolatie) en biodiversiteit bij gekomen. Daarmee is de tussenstand eind 2011, bij het begin 
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van de tweede ronde, ruim 70 ‘green deals’. Tot 1 maart 2012 was de online portal open voor burgers, bedrijven 

en instellingen om nieuwe voorstellen in te dienen. Op dit moment werkt de Rijksoverheid aan een nieuwe reeks 

deals. Deze worden in de loop van 2012 bekendgemaakt.

Nog niet benoemde toekomstige projecten
Projecten die concreet zijn gericht op versnelling en vernieuwing kunnen in aanmerking komen voor 

ondersteuning in het kader van de Innovatieagenda Gebouwde Omgeving (IAGO). Een deel van de het budget van 

de IAGO-I (€ 30 miljoen) en IAGO-II is reeds belegd. Voor het resterende deel worden in de periode tot en met 

2014 voorstellen gedaan, gericht op zowel woningbouw als utiliteitsbouw als gebiedsontwikkeling.

4.1.3 Relevante nationale bouwcodes en regelgeving, hernieuwbare energie-eisen voor gebouwen, enz.

De nationale regelgeving rond energiebesparing is gerelateerd aan de EU-richtlijn Energy Performance of Buildings 

Directive, EPBD, herzien in 2010 (2010/31/EU) en komt oorspronkelijk voort uit de richtlijn 2002/92/EG die is 

omgezet via het Besluit tot implementatie van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen en de 

Regeling energieprestatie gebouwen. De implementatie is uitgevoerd via het programma Energie & Gebouwde 

Omgeving van Agentschap NL in opdracht van het ministerie van VROM/WWI en de NEEAP’s. De herziene EPBD 

2010 is uiterlijk 1 januari 2013 omgezet in nationale wet- en regelgeving (EL&I 2011).

Tabel 4.1 - overzicht implementatie EU-richtlijnen in Nederlands beleid

 EU-richtlijn Implementatie NL
 2002/92/EG EPBD (2002) Besluit tot implementatie van de richtlijn betreffende de 

   energieprestatie van gebouwen (2006)

   Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG) (2006)

   Besluit Energieprestaties van Gebouwen (BEG) (2006)

   Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan

   NEEAP-1 (2007)

   Werkprogramma Schoon en Zuinig (2007)

   Lenteakkoord (2008-2015)

   Implementatie via programma Energie & Gebouwde Omgeving 

   van Agentschap NL

 2010/31/EU herziening EPBD (2010) Tweede Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan NEEAP-2 (2011)

   Energielabel (2008)

   Bouwbesluit, EPC-eis

De EPBD verplicht alle EU-landen tot de onderstaande vijf maatregelen (Agentschap NL – b 2012):

 • Eisen met betrekking tot een algemeen kader voor de methode ter berekening van een geïntegreerde  

  energieprestatie van gebouwen (vastgelegd in EPG: NEN 7120).

 • Minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen en van bestaande grote gebouwen, 

  die ingrijpend gerenoveerd worden (zie Bouwbesluit).

 • Energiecertificering van gebouwen (zie Energielabel).

 • Regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen en een eenmalige totale  

  keuring van verwarmingsinstallaties waarvan de ketel ouder is dan 15 jaar (word nog vastgelegd).
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Bouwbesluit 2012, EPC-eis
Het nieuwe Bouwbesluit 2012, in bijzonder hoofdstuk 5 (Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van 

energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw) levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van de gestelde 

nationale en EU-doelstellingen (richtlijn 2002/91/EG en de herschikking ervan 2010/31/EU) op het gebied van 

energie en klimaat. 

De EPC-eis is een grenswaarde gebonden aan een gebruiksfunctie en geeft de mate van energiezuinigheid 

van een gebouw aan. De bedoeling is dat de EPC-bepalingsmethode (NEN 7120) ruimte laat voor ontwerp, 

geïntegreerd ontwerpen en het ontwikkelen van energiezuinige gebouwconcepten.

Europa heeft kerninitiatieven benoemd om concrete invulling aan de EU-2020 te geven en de kerndoelen te 

behalen. In het Europese kerninitiatief Efficiënt gebruik van hulpbronnen wordt bijvoorbeeld aangegeven dat de 

lidstaten op nationaal niveau ‘de wetgeving, bouwvoorschriften en marktinstrumenten zoals belasting, subsidies 

en aanbestedingen gebruiken om het verbruik van energie en hulpbronnen te verminderen’ (Europa-nu, 2012). 

De aanscherping van het nieuwe Bouwbesluit 2012 is een voorbeeld van de implementatie hiervan. 

EPG, NEN 7120 (2011)
Omschrijft termen, definities en de methode om de energieprestatie van een gebouw of gebouwdeel te bepalen. 

De NEN wordt toegepast voor nieuwbouw en bestaande woning- en utiliteitsbouw. De nieuwe NEN 7120 is vanaf 

1 juli 2012 geldig. Volgens NEN zijn de ervaringen uit de praktijk van de afgelopen jaren meegenomen en sluit de 

NEN goed aan bij de hedendaagse bouwfysische werkelijkheid.

EMG, NVN 7125
Is een aanvulling op de NEN 7120 op gebiedsniveau. De NVN 7125 omschrijft termen, definities en de methode 

om de energieprestatie van een gebied en van de energie-infrastructuur op gebiedsniveau te bepalen. Bij de NVN 

7125 hoort de EMG Rekentool, ontwikkeld door Agentschap NL. De nieuwe NEN 7120 is vanaf 1 juli 2012 geldig, 

alleen voor nieuwbouw.

4.1.4 Beoogde bijdrage van de bouw

Investeringen in de bouwsector behoren tot de belangrijkste, wil men de 2020 doelstellingen behalen (EL&I 

2011). Er zal naar schatting € 24-35 miljard worden geïnvesteerd in energiebesparing in de bestaande gebouwde 

omgeving (woningen, bedrijfspanden).

De gebouwde omgeving (utiliteit en woningen) is goed voor 34% van de CO2-uitstoot. Samen 

vertegenwoordigen de industrie, utiliteitsgebouwen en woningen een enorm potentieel voor CO2-reductie 

en energiebesparing. De ambitie voor de gehele gebouwde omgeving is een CO2-emissiereductie van 6 tot 11 

Mton/jaar in 2020. Het realiseren van energiebesparing is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Partijen als 

woningcorporaties, projectontwikkelaars en industriële ondernemingen hebben in het algemeen weinig ervaring 

met de inpassing van een efficiënte en duurzame energievoorziening. Het eerder genoemde werkprogramma 

Schoon en Zuinig geeft opties voor de invoering van verplichtend beleid in de gebouwde omgeving dat dit 

mogelijk moet maken. Voorbeeld is het verplichten van het energielabel bij verkoop en verhuur (BZK 2011).

In 2020 moet er conform de Europese wetgeving energieneutraal gebouwd worden (EPC=0). Op basis van de 

huidige toegepaste concepten op woningniveau zijn de zes belangrijkste installatietechnische concepten:

 • Zonneboilercombi in combinatie met een groot opslagvat.

 • Warmtepomp met individuele grondbron, geïntegreerd met zon-thermische energie.

 • Warmtepomp met individuele grondbron en balansventilatie.

 • Warmtepomp met collectieve open grondbron in gestapelde bouw.

 • Lucht-waterwarmtepomp met opslagvat.

 • Collectieve warmtepomp met de bodem als bron in combinatie met warmte-koudeopslag.

 • Warmtepomp in combinatie met cv-ketel (hybride).
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Het laat zich aanzien dat het zonder toepassing van duurzaam opgewekte elektriciteit (zonnestroom, 

windenergie) niet mogelijk is om energieneutraal te bouwen.

In ieder geval tot 2011 heeft de bouw de beoogde bijdrage aan energiebesparing niet kunnen behalen (RLI, 

2011). In 2008 heeft 10% van de huisverkopers het energielabel (volgens cijfers van VROM & CBS, 2010) en in 

2011 blijkt het energielabel op de woningmarkt nog steeds geen relevante betekenis te hebben (Algemene 

Rekenkamer, 2011). 

Er werd bijvoorbeeld bij de beleidsontwikkeling veel van het convenant Meer met Minder verwacht, maar het is 

duidelijk dat er minder gebouwen energiezuinig zijn gemaakt dan beoogd. Het programma Meer met Minder 

heeft als doel tot 2020 3,2 miljoen woningen 20-30% energiezuiniger te maken (NEAAP-2, 2011). Agentschap 

NL (2011) publiceert daarentegen voor deze doelstelling een getal van 2,4 miljoen woningen. In de periode 

van 2008-2010 zijn in totaal 314.000 (onderzoek Agentschap NL) woningen energiezuiniger gemaakt met het 

percentage van 20 - 30%. Meer met Minder zal dan ook veel minder energiebesparing opleveren dan aanvankelijk 

gedacht. Van de beoogde 100 PJ energiebesparing blijkt in 2010 maximaal 44 PJ haalbaar te zijn (Daniëls et al., 

2010, p. 52). (Algemene Rekenkamer, 2011)

De generieke ambities voor 2020 in de bouw, zoals omschreven door ondernemersorganisatie Bouwend 

Nederland, laten naast een aantal algemene wensbeelden marktwerking zien als het beste middel om 

duurzaamheid te realiseren:

 1. In 2020 ontzorgt de bouw opdrachtgevers en gebruikers bij aanschaf, gebruik, onderhoud en 

  transformatie van bouwwerken.

 2. In 2020 biedt de bouw aan opdrachtgevers combinaties van bouwen met financiering, 

  energievoorziening, facilitaire dienstverlening en zorg in full-service concepten.

 3. In 2020 kent de bouw een veelzijdigheid aan bouwondernemers die bewust hun rol in de keten 

  kiezen als totaalaanbieder, specialist of capaciteitsaanbieder.

 4. In 2020 zijn bouwondernemers leidend in de keten en zetten ze in op de innovatieve kracht van 

  toeleveranciers en ketenpartners om tot klantgerichte oplossingen te komen.

 5. In 2020 is de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer constructief en uitdagend en komen 

  producten tot stand die voldoen aan veranderende behoeften van gebruikers.

 6. In 2020 wordt de bouw gewaardeerd om de producten, die duurzame oplossingen zijn voor 

  maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en natuur.

 7. In 2020 heeft de bouw het imago van een aantrekkelijke werkgever met veel oog voor het 

  vakmanschap en de toegevoegde waarde van mensen.

De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, UNETO-VNI, heeft 

in 2007 in het visiedocument Goede raad is duurzaam drie scenario’s geïntroduceerd om de klimaat- en 

energiedoelstellingen te halen: ‘de stoptrein’, ‘de intercity’ en de ‘HSL’. In een nieuw visiedocument (Een groene 

kans voor open doel, 2010), zet UNETO-VNI ondanks zware economische tijden nog steeds hoog in op het 

HSL-scenario, waarmee verduurzaming onderdeel wordt van een bredere ontwikkeling, en waardecreatie, 

dienstverlening en procesmanagement een zwaardere rol krijgen. Blijven we in de ‘stoptrein’ zitten (waarin de 

ontwikkeling doorgaat in dezelfde trend als de achterliggende jaren), of kiezen we voor het intercityscenario, dan 

blijft de groei van duurzaamheid en energiebesparing beperkt.

Uit de berekeningen van het EIB blijkt dat het HSL-scenario een gunstig bijeffect heeft. Volgens het EIB leidt 

uitvoering van dit scenario niet alleen tot energiereductie en een verkleining van de CO2-uitstoot, maar ook 

tot een belangrijke impuls voor de investeringen, de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in de bouw. 

Het HSL-scenario voorziet dat door sectorbrede kennisopbouw, integraal ontwerpen en nieuwe, eenvoudig te 

installeren producten en concepten voor meer comfort met minder energie het aantal bedrijven dat energie-

efficiëntie actief meeneemt sterk zal toenemen.

20



De steeds verdere aanscherping van de energieprestatie van gebouwen (en de nieuwe energieprestatienorm NEN 

7120) zorgt voor technologische innovaties en stimulering van duurzame energietoepassingen. De behoefte aan 

goed gekwalificeerd personeel via kennisontwikkeling en opleidingen neemt daardoor toe. Ook ontstaan juist 

hierdoor nieuwe in duurzame technologie gespecialiseerde beroepen. 

4.2 Doorlopende MBO-opleidingen en -trainingen 

4.2.1 Nationaal (en regionaal) beleid en strategie i.r.t. ‘groene’ vaardigheden en banen

Dit hoofdstuk is gericht op de initiële/doorlopende mbo-opleidingen. Het postinitiële aanbod aan mbo-

cursussen en -trainingen op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in de gebouwde 

omgeving wordt toegelicht in hoofdstuk 6.2.

Het thema duurzaamheid is op dit moment geen specifiek beleidsonderwerp op de agenda van het Nederlandse 

mbo, en is als zodanig ook niet specifiek in kwalificatiedossiers verwerkt. Daarmee is overigens niet gezegd 

dat duurzaamheid op geen enkele manier in het mbo voorkomt. Er zijn veel individuele docenten die allerlei 

onderwerpen die direct het thema duurzaamheid raken in hun lessen verwerken. Daarnaast heeft een aantal 

voorlopers zich verenigd in het kennisnetwerk Duurzaam MBO. Voor een overzicht van beschikbare lessen en 

lesonderwerpen zie www.duurzaammbo.nl.

Nieuwe ontwikkelingen in MBO en VMBO
Voorheen hebben onderzoek (door universiteiten, kennisinstituten en adviesbureaus) en onderwijs (aan 

universiteiten, technische hogescholen, mbo’s en vakscholen/bedrijfsopleidingen) – mede door de O&O-

financiering vanuit de bedrijfstak – een belangrijke bijdrage geleverd aan het presteren van de bouw. Inmiddels 

staat deze bijdrage stevig onder druk door een combinatie van ontwikkelingen: sterke specialisatie/fragmentatie, 

toenemende fixatie op efficiencymaatregelen en afnemende betrokkenheid van bedrijven bij de programmering 

en uitvoering van onderzoek en onderwijs. 

Een structurele aanpak in het kader van Build Up Skills maakt het noodzakelijk om bij de uitwerking van de 

roadmap (WP3) aan te sluiten bij en te anticiperen op de volgende ontwikkelingen.

MBO
Een belangrijke recente ontwikkeling is de vermindering van het aantal kwalificaties (op zeker moment waren 

er op mbo-niveau meer dan 650 kwalificaties mogelijk) door het invoeren van de zogenoemde domeinstructuur. 

Hierin zijn goed op elkaar aansluitende kwalificaties ondergebracht in zestien domeinen. Het actieplan voor het 

mbo (Focus op vakmanschap 2011-2015) van de minister van OCW biedt mogelijkheden om strategische keuzes 

te maken. De domeinstructuur biedt de gelegenheid om brancheoverstijgende samenwerkingen aan te gaan en 

op die manier een nieuwe inrichting te geven aan het onderwijs om innovatieve thema’s als duurzaamheid te 

implementeren. 

Als gevolg van deze ontwikkeling is er landelijk een proces van herziening van kwalificatiedossiers in gang. Het 

streven is om het aantal dossiers terug te brengen door meer focus te leggen op gemeenschappelijke delen en 

vandaaruit te specialiseren naar profielen toe. 

De nieuwe kwalificatiedossiers worden dan opgebouwd uit drie delen:

 1. Basis, gemeenschappelijke kennis, vaardigheden en houdingsaspecten in de groep van beroepen   

  (werkveld) die wordt beschreven in een dossier.

 2. Profielen, gebaseerd op de huidige kerntaken van de uitstromen.

 3. Keuzedeel, met vrijheid aan de regio om een passende invulling te geven.
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Hier liggen – vanuit het oogpunt van Build Up Skills – kansen voor verschillende perspectieven:

 a. In het basisdeel kunnen in een domeinopzet voor een groep van bij elkaar behorende overlappende   

  kwalificaties – bestaande zowel als nieuwe (Build Up Skills: bouw- en installatietechniek) – worden 

  beschreven, waarna in deel 2 de profielen worden uitgewerkt.

 b. In het basisdeel kan de duurzaamheidscompetentie gedefinieerd in kennis, vaardigheden en 

  houdingsaspecten voor een groep van beroepen (werkveld) een plek krijgen. In het profieldeel (2) 

  kan aanvullend de eventuele uitwerking ervan richting een specifiek uitstroomprofiel in kerntaken 

  worden geconcretiseerd. 

 c. De sterkere relatie met de actuele beroepspraktijk krijgt haar beslag in de regionale inkleuring (deel 3).  

  Regionale ontwikkelingen/innovaties in de keten van kennisinstellingen (wo, hbo en mbo) en de 

  arbeidsmarkt (bouwers/installateurs) kunnen hier direct concreet worden ingepast als basis voor 

  praktijkstages en werk. 

Ad a Domeinopzet 
Wet- en regelgeving worden aangepast. Per 1 augustus 2012 is het voor onderwijsinstellingen al mogelijk 

mbo-studenten (BOL 2, 3 en 4) een breder opleidingsprogramma op basis van een domein aan te bieden. In de 

toekomst ligt hier de mogelijkheid voor de integrale benadering van bouw- en installatietechniek. 

Ad b Duurzaamheidscompetentie 
Duurzaamheid is een niet eenvoudig te omschrijven begrip geworden. Voor de kwalificatiestructuur is van belang 

dat er een competentiebeschrijving komt die nadrukkelijk de verbinding tussen houding, gedrag en kennis 

aanbrengt. Dit zou goed moeten worden gespecificeerd. 

Duurzaam handelen is voor een metselaar anders dan voor een timmerman. Het gaat over de keten. Waar 

komen producten/materialen vandaan, hoe worden ze verwerkt en wat gebeurt er na gebruik? Wat is hun 

impact op bodem, water, lucht (planet) en sociale omstandigheden (people)? Maar ook: wat is de impact van je 

eigen handelen op het voorgaande? Daarnaast is het van belang of het betaalbaar is (profit). Ook het inzetten 

op energiebesparing, duurzame energietechnieken en zo efficiënt mogelijk gebruik van restmateriaal (trias 

energetica) is cruciaal. Het opnemen van deze aspecten heeft betrekking op het gehele domein techniek en op 

alle niveaus van de kwalificatiestructuur.

In het licht van bovenstaande moet de discussie die nu vanuit het procesmanagement SBB over de opbouw van 

de nieuwe kwalificatiedossiers wordt gevoerd nauwlettend worden gevolgd en waar nodig gevoed. Bij dit proces 

zijn kenniscentra, onderwijsinstellingen en overheid betrokken.

VMBO
Ook in het vmbo-veld is het proces van vernieuwing en actualisering van het beroepsonderwijs in volle gang. 

De voornaamste doelen van dit proces zijn:

 • Aantrekkelijk en toekomstbestendig onderwijsaanbod dat aansluit bij de huidige (beroeps)praktijk.

 • Aantrekkelijk en toekomstbestendig door een verbeterde aansluiting vmbo-mbo. 

MBO - HBO - MKB 
De Human Capital Agenda Energie wijst op het belang van ROC’s en hogescholen als het regionale ‘bindweefsel’, 

vanwege hun verknoping met het MKB, zowel op het gebied van opleidingen als op het gebied van onderzoek- 

en ontwikkeltrajecten. Daarom wordt voorgesteld om regionale thematische initiatieven, zoals de Centra voor 

Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise, te versterken. De HCA Energie benadrukt het belang van 

regionalisering, omdat innovatieactiviteiten vaak regionaal geclusterd plaatsvinden. In de krimpregio’s liggen 

bijvoorbeeld belangrijke voorzieningen voor de energiesector en zijn investeringen in onderwijs en arbeidsmarkt 

nodig, zodat het voor bedrijven uit de sector aantrekkelijk wordt om bedrijvigheid uit te breiden. 

22



4.2.2 Nationale en regionale implementatie van het EQF en overig EU-opleidings- en trainingsbeleid 
in de bouwsector.

Het European Qualification Framework is een referentiekader waarin niveaus van leerresultaten op het gebied van 

kennis, vaardigheden en competenties beschreven zijn. Op deze manier wordt geprobeerd om de transparantie 

tussen de verschillende Europese opleidingsstelsels te vergroten. Het biedt studenten en werknemers de kans 

om internationaal mobieler te worden. Men kan immers relatief eenvoudig aangeven op welk niveau men 

gekwalificeerd is. Daarmee is het EQF een belangrijk instrument om van Europa een leidende economie te 

maken. 

Elke lidstaat heeft een eigen nationaal Qualification Framework, meestal aangeduid met de eerste letters van het 

land gevolgd door QF: voor Nederland dus het NLQF. In het NLQF zijn naast de formele opleidingen als mbo, hbo 

en wetenschappelijk onderwijs ook het zogenoemde niet-bekostigde onderwijs opgenomen.

 Het NLQF
 NLQF 1 vmbo bb; mbo-1

 NLQF 2 vmbo kb, gl,tl, mbo-2

 NLQF 3 mbo-3

 NLQF 4 mbo-4; havo

 NLQF 4+ vwo

 NLQF 5 associate degree (ho)

 NLQF 6 bachelor

 NLQF 7 master

 NLQF 8 doctoraat, ontwerper, medisch specialist

 Het NLQF kent een tiende niveau: de basiseducatie niveau 1. Dit wordt gezien als een instroomniveau 

 en bevindt zich onder NLQF 1.

Vanaf 1 februari 2012 bestaat het Nationaal Coördinatiepunt NLQF. Hier kunnen opleiders verzoeken indienen 

om hun opleiding in te laten schalen in het NLQF. Vooralsnog zal inschaling alleen mogelijk zijn voor opleidingen 

met een omvang van minstens 400 uur. Het NLQF biedt formele en informele opleiders de mogelijkheid om een 

onafhankelijke, op transparantie gebaseerde niveauaanduiding van de door hen aangeboden opleiding te geven. 

Daarnaast zijn op Europees niveau nog enkele andere interessante instrumenten beschikbaar:

 • Het Europass document, waarmee studenten hun portfolio van internationale activiteiten 

  (zoals een internationale stage) kunnen presenteren.

 • Het Europees cv is een Europees standaardformulier waarin studenten en werkenden hun 

  curriculum vitae kunnen opbouwen.

 • Het European Credit Transfer in Vocational Education and Training (ECVET) is een Europees 

  studiepuntensysteem. Daarmee kunnen studenten de in het ene land verkregen studiepunten 

  meenemen naar hun (vervolg)studie in een ander Europees land.

 • Binnen het Europese beroepsonderwijs wordt gewerkt aan richtsnoeren voor kwaliteitszorg in 

  het European Quality Assurance Reference Framework (EQARF).

 • Het validatiesysteem van verworven informele en non-formele vaardigheden in wat in Nederland 

  Elders Verworven Competenties (EVC) genoemd wordt.

Deze Europese instrumenten zijn bedoeld om de eenwording van de Europese arbeidsmarkt soepel te laten 

verlopen. De competenties die in het ene land verworven zijn, moeten in het andere land niet alleen herkend, 

maar ook erkend worden, zodat mensen (studenten én werkenden) niet twee keer hetzelfde hoeven te doen. 

Deze instrumenten gelden voor de volle breedte van het opleidingsstelsel in elk van de Europese lidstaten en 

kennen geen specificatie naar inhoudelijke onderwerpen zoals duurzaamheid. 
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 5. Statistieken over bouw- en energiesector

Dit hoofdstuk geeft informatie over de bouw- en arbeidssector in Nederland, waarbij een beeld wordt geschetst 

van de gebouwvoorraad in Nederland, inclusief recente veranderingen, alsmede het aantal bedrijven en 

werknemers in de bouw. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de sectoren die van belang zijn voor het behalen van 

de energiebesparingsdoelstellingen in de gebouwde omgeving in 2020.

Daarnaast wordt informatie gegeven over het (duurzame) energiegebruik in Nederland, en de rol die decentrale 

opwekking daarbij speelt.

In de tekst komt een drietal cijfers naar voren: cijfers, schattingen en ramingen. Cijfers zijn volledige getallen 

op basis van beschikbare informatie, schattingen zijn getallen gebaseerd op deels beschikbare informatie, die 

vervolgens zijn geëxtrapoleerd naar de volledige markt, terwijl ramingen gebaseerd zijn op bekende cijfers, 

waarbij een verwachting is ingebouwd naar toekomstige ontwikkelingen. Als zodanig neemt de volgorde van 

betrouwbaarheid af van cijfers, via schattingen, naar ramingen.

5.1  Statistieken over de bouwsector

Vanaf een topniveau in 2008 daalde de bouwproductie in 2009 en 2010 in totaal met ruim 15%. Het sterkst werd 

de nieuwbouw getroffen. De nieuwbouwproductie van woningen daalde in deze periode in totaal met ruim 25%, 

die van utiliteitsgebouwen met bijna 25%. Ook de herstel- en verbouwactiviteiten gingen in beide jaren onderuit: 

in de woning- en utiliteitsbouw daalden de activiteiten met rond de 15%. Het onderhoud, dat doorgaans een 

gematigde trendmatige groei toont, kromp licht (EIB 2011). 

5.1.1 Gebouwvoorraad
De totale gebouwvoorraad van Nederland is onderverdeeld in een aantal gebouwtypen voor beter inzicht:

Woningen
Volgens cijfers van het CBS zijn er in 2009 en 2010 in totaal ruim 115.000 woningen bijgebouwd, in 2011 zijn er 

ruim 45.000 woningen bijgekomen; zie ook tabel 5.1.

Tabel 5.1 - Woningvoorraad in Nederland (CBS 2012)

Woningvoorraad in Nederland (aantal)
    2009 2010 2011
 Voorraad woningen  7.104.518 7.172.436 7.217.803

 Voorraad wooneenheden  115.872 116.927 117.573

 Voorraad recreatiewoningen  103.041 104.794 105.884

 Capaciteit bijzondere woongebouwen  349.899 351.431 356.612

 Woningvoorraad op 1 januari  7.104.518 7.172.436 7.217.803

 Woningvoorraad toevoegingen totaal 89.880 62.003 

   door nieuwbouw 82.932 55.999 

   anderszins 6.948 6.004 

 Woningvoorraad onttrekkingen totaal 19.004 15.110 

   door verbouw 3.641 2.675 

   bestemmingswijziging 1.131 813 

   door vernietiging 14.232 11.622 

 Woningvoorraad saldo vermeerdering  70.876 46.893 

 Woningen administratieve correcties  -108 -1.526 -

 Woningvoorraad op 31 december  7.172.436 7.217.803 -
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De toename in woningen is niet volledig gerealiseerd door nieuwbouw. Een aantal woningen dat aan de 

voorraad is toegevoegd komt uit woningsplitsing of verbouw van kantoor tot woning. 

Als de verschillende jaren met elkaar worden vergeleken neemt de groei van woningen af: van bijna 83.000 

in 2009 naar bijna 56.000 in 2010 en ruim 45.000 in 2011. Deze afname in groei kan worden verklaard door de 

economische crisis die in 2008 is ontstaan, en in 2009 en 2010 binnen de bouw vol van kracht was.

 

Figuur 5.1 - Woningvoorraad in Nederland in 2003 naar bouwperiode (CBS 2012)

Utiliteitsbouw
De utiliteitsbouw is onder te verdelen in een aantal functietypen. Het exacte aantal gebouwen is niet bekend, 

maar wordt in Nederland geschat middels een methode van Mobius Consult (Prendergast en Jeths 2010).

De nieuwbouwproductie is in 2010 naar verwachting met 17% gedaald. Alleen de nieuwbouw van zorggebouwen 

en zogeheten overige gebouwen groeide licht. De nieuwbouw van bedrijfsruimten, logistieke gebouwen, 

kantoren, winkels en agrarische gebouwen nam in 2010 af. Herstel en verbouw daalde in verhouding hiermee 

minder sterk met 7,5% (EIB 2011).

Tabel 5.2 - Aantal utiliteitsgebouwen in Nederland (Mobius Consult, via Agentschap NL 2012)

 Functie aantal
 Kantoren 78.700

 Onderwijs  14.600

 Ziekenhuizen  700

 Verpleging en verzorging  5.200

 Winkels  140.800

 Horeca (excl. hotels)  33.900

 Hotels 3.400

 Bedrijfshallen  159.700

 Sportaccommodaties  8.300

 Zwembaden & sauna’s  400

 Bijeenkomst  28.600

 Logies  1.600
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Tabel 5.3 - Geproduceerd oppervlak utiliteitsbouw in Nederland (EIB 2011)

 *1.000 m2 2008 (1) 2009 (1) 2010 (2) 2011 (2)
 Bedrijfsruimten 4.375 4.625 3.550 3.125

 Kantoren 1.100 1.050 825 525

 Winkels 175 200 175 150

 Logistieke gebouwen 1.400 1.575 975 875

 Agrarische gebouwen 8.450 7.800 6.625 6.900

 Onderwijsgebouwen 750 675 600 550

 Zorggebouwen 1.075 1.200 1.200 1.325

 Overige gebouwen 1.100 1.075 1.100 1.000

(1) schatting
(2) raming

Onder bedrijfsruimten worden typische gebouwen op bedrijventerreinen verstaan: hallen, loodsen, magazijnen 

of werkplaatsen met een al dan niet te verwaarlozen gedeelte voor administratieve doeleinden (kantoor). 

De recessie heeft de hoge productieniveaus van de periode ervoor een halt toegeroepen. In 2009 bleef een 

sterke daling van het bouwvolume nog uit vanwege lopende projecten en een behoorlijke voorraad aan 

bouwvergunningen. Het aanbod van bedrijfsruimten liep scherp op, waardoor in 2010 de nieuwbouwproductie 

sterk daalde. Door de terugval van productie zullen bedrijven pas met enige vertraging hun uitbreidingsplannen 

realiseren (EIB 2011).

Tabel 5.4 - Bedrijfsruimtemarkt in Nederland (DTZ Zadelhoff 2011, 2012)

 Nederland 2009 2010 2011
 Aanbod [m2] 8.734.000 9.317.000 9.593.000

 Voorraad [ha] 50.271 51.377 52.396

Kantoren zijn bedrijfsgebouwen waar voornamelijk administratieve handelingen worden verricht. Het gaat dus 

om zelfstandige gebouweenheden die grotendeels in gebruik zijn voor bureaugebonden werkzaamheden en 

waar geen sprake is van belangrijke functiemenging.

De kantorenmarkt wordt op twee manieren getroffen: ten eerste is er vraaguitval door de recessie, ten tweede 

is er een overschot aan beschikbare vierkante meters. Het toekomstperspectief op de bouw van kantoren is 

daardoor zeer matig, en de verwachting is dat de bouw van kantoren zich de komende jaren niet zal herstellen, in 

tegenstelling tot de gehele economie en de totale utiliteitsbouw (EIB 2011).

Tabel 5.5 - Kantorenmarkt in Nederland (DTZ Zadelhoff 2011, 2012)

 Nederland 2009 2010 2011
 Aanbod [m2] 6.709.000 7.152.000 7.561.000

 Voorraad [m2] 46.199.000 46.800.000 48.195.000

5.1.2 Aantal energiezuinige gebouwen

Bij de beoordeling van de energiezuinigheid van een gebouw wordt gebruikgemaakt van twee methodes: de EPC 

bij nieuwe gebouwen, en het energielabel bij bestaande bouw.
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EPC
Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt 

uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. De EPC-

berekening is onbeperkt geldig, tenzij het pand ingrijpend wordt gerenoveerd. Voor nieuwbouwwoningen 

wordt vanaf 15 december 1995 een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) berekend. Als de bouwvergunning van een 

woning niet ouder is dan 10 jaar, kan de EPC-berekening voor de woning worden gebruikt als vervanger van het 

energielabel.

De EPC-norm voor woningen wordt in lijn met EU-regelgeving steeds verder aangescherpt: vanaf 2000 gold een 

EPC 1.0, vanaf 1 januari 2006 geldt voor woningen een EPC 0,8, terwijl vanaf 1 januari 2011 een EPC van 0,6 wordt 

geëist. Voor nieuwe utiliteitsgebouwen (kantoren, scholen, fabrieken, kazernes, ziekenhuizen, enz.) verschillen de 

grenswaarden per gebouwfunctie. 

Energielabel
Het energielabel geeft allerlei informatie over de energiezuinigheid van een woning. Zo geeft het label 

informatie over:

 • Isolatie van dak, gevel, muren, ramen en vloeren.

 • Energiegebruik van de installaties voor verwarming, ventilatie en warm water.

 • Hoe de woning energiezuiniger is te maken.

Een energielabel is tien jaar geldig en moet worden opgesteld door een gecertificeerde adviseur. Een adviseur 

kan ook een appartementencomplex in één keer bekijken en zo per appartement een relatief goedkoop 

energielabel afgeven.

Met het energielabel voor gebouwen krijgt een gebouweigenaar meer inzicht in de energieprestatie van 

zijn gebouw of woning. Sinds 1 januari 2008 is een energielabel verplicht bij bouw, verkoop of verhuur in 

woningbouw en utiliteitsbouw. Alle energielabels worden geregistreerd in de energielabeldatabase. De 

registratie is geopend sinds september 2007 en wordt beheerd door Agentschap NL. Het energielabel komt voort 

uit de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen, de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). 

Uiterlijk 1 januari 2013 is het energielabel ook voor nieuwbouwwoningen verplicht. Daarbij worden de labels 

toegekend op basis van de EPC van de woning; zie ook tabel 5.6. Woningen met een EPC van 0,8 hebben een 

equivalent energielabel A; een woning met een EPC van 0,6 heeft een energielabel A++ (Neprom 2011). Dit 

betekent dat alle woningen die vanaf 2011 hun bouwvergunning krijgen gebouwd worden een energielabel 

hebben van minimaal A++.

Tabel 5.6: Energielabel behorende bij EPC-score nieuwbouw (Lenteakkoord, 2012)

 EPC (woningbouw) Label
 EPC ≤ 0,2 A ++++

 0,2 < EPC ≤ 0,4 A +++

 0,4 < EPC ≤ 0,6 A ++

 0,6 < EPC ≤ 0,8 A +

 0,8 < EPC ≤ 1,05 A

Woningen
Het gros van de woningen in Nederland heeft een energielabel C of D (tabel 5.7 en figuur 5.2).

Van het totale aantal woningen in Nederland (bijna 7,2 miljoen in 2010) had in 2010 bijna 1,8 miljoen een 

energielabel. 739.000 daarvan hadden een label van C of beter. Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat 

woningen van woningcorporaties oververtegenwoordigd zijn in het aantal uitgegeven labels in vergelijking tot 

particuliere woningen, en dat woningen van woningcorporaties een beter dan gemiddeld woninglabel hebben 

dankzij omvangrijke renovatieprojecten. Dit maakt dat tabel 7 en figuur 2 een enigszins vertekend beeld kunnen 

laten zien, en dat de volledige woningvoorraad in Nederland een in verhouding lagere labelscore kan vertonen.
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Tabel 5.7 - Energielabels woningen in Nederland (Agentschap NL 2012)

 Aantal labels  2009 2010 2011
 A++ 22 60 88

 A+  194 321 501

 A  30.635 42.503 47.730

 B  140.840 179.577 203.991

 C  432.083 516.331 563.674

 D  421.212 500.828 539.702

 E  250.162 300.151 322.799

 F  154.107 181.366 193.628

 G  64.635 75.340 79.177

 

Figuur 5.2 - Energielabels woningen naar bouwperiode (Agentschap NL 2012)

Inmiddels heeft het grootste deel van de woningen in Nederland dubbel glas en dakisolatie. Muurisolatie en met 

name vloerisolatie blijven nog achter bij die cijfers (tabel 5.8). Bij deze cijfers dient te worden opgemerkt dat 

indien een woning één raam heeft met bijvoorbeeld dubbel glas, dit al in de percentages terug te zien is, en dat 

de kwaliteit van het dubbele glas (of isolatie) niet terug te zien is in de percentages.

Tabel 5.8 - Isolatiecijfers woningen in Nederland (%) (Agentschap NL 2012)

    2005 2006 2007
 Dakisolatie 73 75 77

 Dubbel glas 80 81 83

 Muurisolatie 53 54 54

 Vloerisolatie 40 41 42

Van de totale woningvoorraad stammen bijna vier miljoen woningen uit de periode van voor de energiecrisis uit 

1973. Aangezien die woningen van oorsprong nauwelijks geïsoleerd zijn, is er nog een enorm bespaarpotentieel.
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Voor de bestaande bouw is de doelstelling 100 PJ besparing in 2020. Dit komt neer op 500.000 woningen 20-30% 

energiezuiniger maken in de periode 2008-2011 en vanaf 2012 tot 2020 jaarlijks nog eens 300.000 woningen.

In totaal is in de periode 2008-2010 bij 314.000 woningen additioneel (bovenop autonome ontwikkelingen) 

minimaal 20% besparing behaald. In 2010 ging het om 112.000 woningen. Eigenaars-bewoners hebben in 2010 

meer maatregelen genomen dan in voorgaande jaren. Bij de woningbouwcorporaties is juist een daling zichtbaar 

in het aantal genomen maatregelen. Twee derde van de corporaties (66%) geeft hierbij aan dat het budget voor 

energie-investeringen onder druk staat.

De meest toegepaste energiebesparende maatregelen in de afgelopen jaren door zowel eigenaars-bewoners 

als corporaties is het aanbrengen van HR-glas en HR-ketels. Inmiddels heeft een groot deel van de Nederlandse 

woningvoorraad dubbel glas en een HR-ketel. Het toepassen van deze maatregelen zal in de toekomst steeds 

vaker vervanging betreffen en daardoor dus minder bijdragen aan energiebesparing. Om in de toekomst de 

energiezuinigheid van maatregelen te blijven verbeteren, zullen ook andere besparende maatregelen op grote 

schaal moeten worden toegepast. 

In 2010 is bijna 6% van de woningbouwvergunningen minimaal 25% zuiniger dan de referentie-eis van 2007. 

Ten opzichte van vorige jaren is er sprake van een stijgende trend in het aantal vergunningen met een EPC 

die significant lager is dan de eis. Door de geplande aanscherpingen in de nieuwbouw woningbouw zullen de 

doelstellingen voor 2015 waarschijnlijk behaald gaan worden (Bosshardt et al. 2011).

Utiliteitsbouw
Het grootste aantal energielabels voor utiliteitsbouw is toegekend aan gebouwen met een kantoorfunctie 

(figuur 5.3). Opvallend is dat als wordt gekeken naar het aantal m2 kantoor per energielabel, dat tussen 2009 en 

2011 het oppervlak kantoor met een groen label (C of beter) met bijna 3.9 miljoen m2 is toegenomen, terwijl het 

oppervlak met een energielabel D of slechter met ruim 2.6 miljoen m2 is toegenomen. Aangezien het Bouwbesluit 

duidelijke eisen stelt aan de energieprestatie van nieuwbouw (afhankelijk van het gebouwtype, valt nieuwbouw 

altijd in de categorie A++ - C), betekent dit dat een groot deel van de kantoorgebouwen nog geen energielabel 

heeft of had, en dat het grootste deel van de kantoorvoorraad een energielabel van D of slechter heeft.

Van het totale aantal kantoorgebouwen in Nederland (geschat op 78.700 volgens Mobius Consult) hebben in 

2011 slechts 10.518 een energielabel, waarvan ongeveer de helft een label C of beter (Agentschap NL 2012). 

Tabel 5.9 - Energielabels utiliteitsbouw naar oppervlak (m2) (Agentschap NL 2012)

 M2 per label   2009 2010 2011
 Kantoorfunctie A++ - C 5.667.426 7.680.545 9.553.871

   D - G 8.376.934 10.001.962 11.016.689

 Winkelfunctie A++ - C 413.211 905.225 1.397.399

   D-G 77.084 384.521 537.845

 Sportfunctie A++ - C 937.460 1.060.484 1.193.324

   D-G 805.844 918.974 976.135

 Bijeenkomstfunctie A++ - C 1.074.611 1.243.159 1.329.941

   D-G 573.976 741.387 845.616

 Onderwijsfunctie A++ - C 447.782 705.407 1.031.787

   D-G 673.347 1.082.984 1.242.507

 Logiesfunctie A+ - C 286.131 297.537 312.561

   D-G 480.828 488.494 515.028

 Gezondheidszorg A+ - C 168.467 211.936 338.923

   D-G 124.835 152.992 158.669
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Figuur 5.3 - Energielabels utiliteitsbouw (aantal) (Agentschap NL 2012)

Uit onderzoek onder facility managers blijkt dat in afgelopen drie jaar in meer dan 50% van de bestaande 

kantoorgebouwen onder beheer van facility managers energiebesparende maatregelen zijn toegepast. Bij 31% 

zijn twee of meer energiebesparende maatregelen toegepast. Dit gegeven is echter niet te relateren aan een 

besparingspercentage, omdat de utiliteitsbouw te divers is en deze resultaten niet beschikbaar zijn. De meest 

toegepaste energiebesparende maatregelen bij kantoren zijn het plaatsen van HR-glas en het plaatsen van HR-

ketels (tabel 5.10) (Bosshardt et al. 2011) . 

Tabel 5.10 - Toepassingen van energiebesparende maatregelen in 2008-2010 (Bosshardt et al. 2011)

   kantoren
 Isolatie dak/gevel  17%

 HR-glas 28%

 Vloerisolatie  14%

 HR-ketel  26%

 Warmtepomp  11%

 WKO  11%

 WKK 8%

 Zonneboiler  2%

 Zon-PV  3%

5.1.3 Bedrijven werkzaam in de bouwsector

Volgens cijfers van het CBS is binnen de bouwnijverheid is het grootste aantal bedrijven werkzaam in de B&U-

sector en in het afwerken van gebouwen (tabel 5.11).
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Tabel 5.11 - Aantal bedrijven en bedrijfsgrootte 2007-2009 (SBI’93) (CBS 2012)

    Totaal   Aantal werkzame personen binnen bedrijf

    aantal  1  2  3 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 - …

    bedrijven

 Bedrijfstak  Periode     Aantal
 451 Bouwrijp 2007 2.505 1.350 295 220 265 200 145 25 5

 maken van 2008 2.845 1.675 315 240 250 200 140 20 5

 terreinen 2009 3.410 2.190 355 250 255 185 140 30 5

 452 Burgerlijke en 2007 42.465 27.360 5.405 2.755 2.795 2.075 1.480 335 255

 utiliteitsbouw;  2008 48.195 33.180 5.530 2.870 2.645 1.950 1.410 360 250

 grond-, weg-  2009 55.405 39.600 6.110 3.035 2.695 2.010 1.335 375 255

 en waterbouw 

 453 Bouwinstallatie 2007 11.195 4.660 1.605 1.270 1.480 1.115 730 195 140

   2008 12.340 5.885 1.690 1.300 1.445 1.055 675 165 125

   2009 13.910 7.255 1.755 1.325 1.440 1.090 715 200 130

 454 Afwerken van 2007 28.835 19.410 4.150 2.100 1.780 850 445 75 20

 gebouwen  2008 32.320 23.065 4.225 2.100 1.610 830 415 50 20

   2009 35.740 26.335 4.385 2.165 1.560 785 425 70 15

 455 Verhuur bouw-  2007 910 540 105 55 60 55 65 20 10

 en sloopmachines  2008 960 590 110 55 65 50 65 20 10

 met personeel 2009 960 630 105 60 55 40 45 15 10

 45   2007 85.910 53.320 11.565 6.405 6.385 4.295 2.865 645 430

 Bouwnijverheid 2008 96.660 64.395 11.875 6.565 6.015 4.085 2.700 620 405

 totaal 2009 109.425 76.005 12.705 6.835 6.005 4.105 2.660 690 420

De gespecialiseerde aannemerij (GA) houdt zich bezig met specialistische werkzaamheden zoals

voegen, steigerbouwen en dakdekken. Deze bedrijven worden vaak als onderaannemer op delen van

het bouwproces ingezet. 

Tabel 5.12 - Aantal bedrijven gespecialiseerde aannemerij grootte klasse op 1 januari 2010 (Fundeon 2012)

 Bedrijfstakken/branches (SBI2008) 1 Klein Midden Midden Groot Totaal
   persoon 2-10 10-50 50-100 100> 
 2370 Natuursteenbew. industrie 135 180 40 5 0 360

 4332 Timmerbedrijven (bouw) 11.550 2.355 180 10 5 14.100

 4333 Vloer- en wandafwerkingsbedr. 4.195 1.500 180 5 0 5.880

 4391 Dakbouwbedrijven 1.390 735 205 10 5 2.345

 43992 Betonvlechtersbedrijven 515 145 45 10 0 715

 43993 Metsel- en voegbedrijven 3.395 805 150 10 5 4.365

 43999 Overige gespecialiseerde bouw¹ 1.485 578 183 18 8 2.270

 Totaal ga 22.665 6.298 983 68 23 30.035

 
Bron: CBS
¹ Code omvat GA- en infrabedrijven. Voor de helft aan de twee sectoren toebedeeld.

Specificering van de technische installatiebranche 
De technische installatiebranche (TI) valt onder de bedrijfstak 453 Bouwinstallatie in tabel 5.11, en omvat alle 

bedrijven die aangesloten zijn bij Mn Services (de organisatie die de pensioenadministratie van onder andere 

de TI-werknemers verzorgt) en alle bedrijven die in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan 

ingeschreven onder 4531/4533 (bouwinstallatie) en 29230 (vervaardigen van machines/apparaten voor industriële 

koeltechniek/klimaatregeling).
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Tabel 5.13 - Aantal bedrijven met personeel in de technische installatiebranche (TI) naar vakgebied en personele omvang 
(medio 2011) (Mn Services, uit Tillaart et al., 2012)

 Aantal Elektrotechniek Installatietechniek Koeltechniek Totaal
 werknemers aantal % aantal %  aantal % aantal %

 1-5  2.102 50,0 2.183 51,4 150 48,9 4.435 50,6

 6-15 1.089 25,9 1.128 26,6 79 25,7 2.296 26,2

 16-50 690 16,4 693 16,3 58 18,9 1.441 16,5

 51-100 183 4,3 159 3,7 13 4,2 355 4,1

 100 en meer  144 3,4 81 1,9 7 2,3 232 2,6

 Totaal 4.208 100 4.244 100 307 100 8.759 100

Medio 2011 staan er bij Mn Services 8.759 bedrijven uit de technische installatie geregistreerd, die op 

dat moment samen 137.030 werknemers in dienst hebben. Van deze 8.759 bedrijven staan er 4.244 als 

installatietechnisch bedrijf geregistreerd, 4.208 als elektrotechnisch bedrijf en 307 als koeltechnisch bedrijf. Van 

de 137.030 werknemers zit 54% in een elektrotechnisch bedrijf, 42% in een installatietechnisch bedrijf en 3% in 

een koeltechnisch bedrijf (zie ook tabel 5.13).

Naast de 8.759 TI-bedrijven die bij Mn Services staan geregistreerd, staan er nog circa 9.200 

bouwinstallatiebedrijven bij de Kamers van Koophandel ingeschreven. Van deze 9.200 bouwinstallatiebedrijven 

hebben er circa 7.000 geen personeel in dienst. Het gaat dus om ongeveer 7.000 zzp’ers (zelfstandigen zonder 

personeel). Nog eens 1.000 van deze 9.200 bedrijven hebben soms wel en soms geen personeel in loondienst. De 

overige 1.200 bouwinstallatiebedrijven hebben wel personeel in dienst. Nader onderzoek liet zien dat het ook 

bij deze bedrijven om TI-bedrijven gaat. In totaal hebben deze 1.200 bedrijven ongeveer 17.000 werknemers in 

dienst (Tillaart et al., 2012).

5.2 Statistieken over de huidige beroepsbevolking in de bouwsector

In Nederland waren volgens cijfers van het CBS in 2008, op het hoogtepunt van de bouwproductie, bijna een 

half miljoen mensen werkzaam in de sector bouwnijverheid (tabel 5.14). Sindsdien is de werkgelegenheid 

stevig teruggelopen met ca. 40.000 arbeidsjaren. Opvallend is daarbij de relatief beperkte daling van de 

werkgelegenheid onder werknemers. Op basis van voorlopige cijfers komt het verlies van werkgelegenheid 

onder werknemers in 2009 en 2010 tezamen uit op 20.000 arbeidsjaren in de totale bouwnijverheid. Het 

werkgelegenheidsverlies lijkt dan ook relatief sterk te zijn neergeslagen in de flexibele schil van zzp’ers en vooral 

ook van uitzendkrachten (EIB 2011). 

5.2.1 Aantal arbeiders in de bouwsector per discipline

In het kader van de bepaling van de status quo is een inventarisatie gemaakt van de beroepen die in Nederland 

voorkomen. Er is een lijst opgesteld van de beroepsbenamingen in de beroepscompetentieprofielen en 

kwalificatiedossiers, inclusief de alternatieve beroepsbenamingen uit  de beroepscompetentieprofielen. Uit de 

kwalificatiedossiers zijn de beroepsnamen overgenomen van de titel van het dossier en de beroepsbenamingen 

die voorkomen in de omschrijving van de uitstroommogelijkheden (uitstroomdifferentiatie). 

Vanwege de vele synoniemen en soms homoniemen bij beroepsbenamingen is ervoor gekozen om de 

inventarisatie in eerste instantie te beperken tot de beroepen zoals die voorkomen in de titels van de 

kwalificatiedossiers en de beroepscompetentieprofielen. Verder is de keus gemaakt om beroepen om 

pragmatische redenen binnen één vakgebied en één niveau te clusteren. Daarmee is een voor BUS-NL 

hanteerbaar overzicht (figuur 5.4) waarin alle beroepen binnen één cel van de matrix terug te vinden zijn in de 

achterliggende database met beroepsnamen. 
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Zo gaan bijvoorbeeld onder de cel B11-niveau 2 (timmerman, basisvakman) de volgende beroepen schuil:

 • Timmerkracht Nieuwbouw

 • Timmerkracht Afbouw 

 • Timmerkracht HSB-bouw

 • Timmerkracht Restauratie

 • Timmerkracht Werkplaats

 • Timmerkracht Onderhoud

In deze figuur staan alleen de beroepen(clusters) uit bouw- en installatiesectoren aangegeven die een directe 

relatie hebben met de opgave om energieneutrale woningen te realiseren. Bij veel beroepen is deze relatie 

evident, zoals timmerkrachten en dakdekkers. Bij andere beroepen vraagt het noemen van dat beroep enige 

toelichting. Denk bijvoorbeeld aan de steigerbouwer die zich bij het bevestigen van de steiger bewust is van 

de noodzaak om de thermische schil intact te laten en waar nodig te herstellen. Voor de zwart ingekleurde 

vakgebieden geldt dat de relatie met BUS-NL het meest intensief is en ook de meeste inspanningen zal vragen 

om de beroepsbeoefenaren op het vereiste niveau te brengen.

In figuur 5.4 zijn de beroepen die meer dan een vakgebied omvatten in een aparte tabel opgenomen. 

Niet van elke geselecteerde beroepsgroep zijn gegevens over de omvang en/of het opleidingsniveau aanwezig. 

Daarnaast hebben de verschillende instanties (zoals o.a. het CBS, Fundeon, OTIB) ieder hun eigen methode om 

informatie te verzamelen en te aggregeren. 

Gekoppeld aan tabel 5.11, is in tabel 5.14 het aantal werknemers per bedrijfstak af te lezen. Deze cijfers gaan tot 

2008. Meer recente cijfers zijn nog niet beschikbaar bij het CBS.

De cijfers bij iedere bedrijfstak geven aan onder welke discipline de betreffende bedrijfstak valt. Ze zijn 

gekoppeld aan de Standaard Bedrijfsindeling die het CBS hanteert om economische activiteiten in te 

delen: SBI’93, met een ingrijpende revisie tot SBI 2008. De eerste twee cijfers geven het topniveau aan (45 

Bouwnijverheid), het volgende cijfer de beroepsgroep (bijvoorbeeld 452: Burgerlijke en utiliteitsbouw; 

grond-, weg- en waterbouw), het laatste cijfer de specifieke discipline (bijvoorbeeld: 4522: dakdekken). De 

beroepsgroepen 453 Bouwinstallatiebedrijven en 454 Afwerken van gebouwen zijn gesplitst in een aantal 

specifieke disciplines, met voor iedere discipline het corresponderende aantal werkzame personen.

Tabel 5.14 geeft het aantal werkzame personen weer in de volledige bouwnijverheid. De zestien beroepsgroepen 

die relevant zijn voor het hierboven genoemde BUS-NL-onderzoek maken hier deel van uit, maar vormen niet de 

totale bouwnijverheid.
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Figuur 5.4 - Beroepen uit de bouw- en installatiesectoren gerelateerd aan energieneutraal bouwen
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Tabel 5.14 - Aantal werkzame personen en banen in de bouwnijverheid (SBI’93) (CBS 2012)

    Aantal werkzame personen Aantal fte
 Bedrijfstak Periode x 1.000 x 1.000
 45 Bouwnijverheid totaal 2006 475,4 434,9
   2007 489,8 446,2
   2008 499,1 456,7
 4522 Dakdekken, bouw van dakconstructie 2006 12,0 10,6
   2007 11,6 10,6
   2008 11,9 10,8
 4525 Ov. gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 2006 33,2 29,8
   2007 32,5 29,6
   2008 33,9 31,4
 453 Bouwinstallatiebedrijven 2006 136,6 125,4
   2007 147,6 133,4
   2008 152,5 138,1
 4531 Elektrotechnische bouwinstallatiebedrijven 2006 55,7 51,9
   2007 62,2 57,1
   2008 62,1 57,8
 4532 Isolatiebedrijven 2006 5,3 4,7
   2007 5,2 4,4
   2008 5,3 4,7
 4533 Loodgieters; cv-/airco-installatie 2006 64,0 57,8
   2007 67,1 60,7
   2008 72,9 64,2
 4534 Overige bouwinstallatiebedrijven 2006 11,6 10,9
   2007 13,1 11,2
   2008 12,2 11,4
 454 Afwerken van gebouwen 2006 67,9 60,4
   2007 69,5 61,4
   2008 70,7 62,7
 4541 Stukadoren 2006 11,1 10,1
   2007 11,0 10
   2008 12,6 10,9
 4542 Timmeren 2006 11,7 10,6
   2007 12,9 11,3
   2008 12,8 11,3
 4543 Afwerken van vloeren en wanden 2006 9,4 8,4
   2007 9,7 8,6
   2008 10,7 9,1
 4544 Schilderen en glaszetten 2006 33,3 29,3
   2007 33,1 29,4
   2008 32,2 29,3
 4545 Overige afwerking van gebouwen 2006 2,3 2
   2007 2,7 2,1
   2008 2,5 2,1
 455 Verhuur bouwmachines met personeel 2006 8,5 7,7
   2007 9,2 8,5
   2008 8,3 7,6
 4511a Burgerlijke en utiliteitsbouw 2006 158,7 147
   2007 161,1 148,9
   2008 161,5 150
 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2006 233,2 211,5
   2007 247,3 222,5
   2008 252,1 227,3
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Onder bouwnijverheid wordt verstaan (CBS 2012): 

Algemene en gespecialiseerde bouwkundige en civieltechnische werken, de bouwinstallatie en de afwerking 

van gebouwen. Zij omvat ook nieuwbouw, reparatie, aan- en verbouwwerkzaamheden, het optrekken van 

geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse en van tijdelijke bouwwerken.

Onder algemene bouw valt de bouw van woningen, kantoren, winkels en andere vormen van burgerlijke- en 

utiliteitsbouw, enz., of de bouw of aanleg van zware constructies als autowegen, straten, bruggen, tunnels, 

spoorwegen, vliegvelden, havens en andere waterbouwkundige projecten, irrigatiesystemen, rioleringen, 

industriële installaties, pijpleidingen en elektriciteitsleidingen, sportvoorzieningen, enz. Deze werkzaamheden 

kunnen voor eigen rekening of voor een vast bedrag of op contractbasis worden uitgevoerd. Een deel van de 

werkzaamheden kan worden uitbesteed aan onderaannemers, of soms zelfs alle uitvoerende werkzaamheden.

Gespecialiseerde bouw omvat de bouw of aanleg van een gedeelte van bouwwerken en van civieltechnische 

werken of de hiervoor vereiste voorbereidende werkzaamheden. Er is gewoonlijk sprake van gespecialiseerde 

werkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting 

nodig is. Het heien, leggen van funderingen, boren van waterputten, de cascobouw, het storten van beton, 

metselen, zetten van natuursteen, de bouw van steigers, dakbedekking, enz., worden hiertoe gerekend. 

Gespecialiseerde bouwkundige werkzaamheden worden meestal aan onderaannemers uitbesteed, maar vooral 

reparaties worden in de bouw rechtstreeks voor de eigenaar van het onroerend goed uitgevoerd.

De bouwinstallatie omvat de installatie van alle voorzieningen waardoor een bouwwerk als zodanig zijn 

functie kan vervullen. Deze werkzaamheden worden meestal op de bouwplaats zelf verricht, hoewel 

bepaalde gedeelten ervan in een werkplaats kunnen worden uitgevoerd. Inbegrepen zijn loodgieterswerk, de 

installatie van verwarmings- en klimaatregelingssystemen, alarmsystemen en andere elektrische apparatuur, 

sprinklerinstallaties, liften en roltrappen enzovoort. Ook vallen hieronder isolatiewerkzaamheden (vochtwering, 

warmte- en geluidsisolatie), het aanbrengen van metalen beplating, de installatie van commerciële 

koelapparatuur, verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen, spoorwegen, luchthavens, havens, enz. Het 

uitvoeren van reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.

De afwerking van gebouwen omvat werkzaamheden die zijn gericht op de afwerking of voltooiing van een 

bouwwerk, zoals glaszetten, stukadoorswerk, schilderen, sauzen, het aanbrengen van vloer- of wandtegels 

of van andere bekleding of bedekking zoals parket, tapijt, behang, enz., schuren van vloeren, aftimmeren, 

geluidstechnische werkzaamheden, enz. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze activiteiten is ook 

inbegrepen.

Tabel 5.15 geeft de ontwikkeling van de werkgelegenheid van een aantal beroepsgroepen, samengesteld 

door het EIB (2011). Deze cijfers wijken af van de cijfers in tabel 5.14. Dit is vooral het gevolg van een andere 

manier van categoriseren: zo valt in Tabel 14 Timmeren onder het afwerken van gebouwen, terwijl in tabel 

5.15 Timmerlieden staat voor een veel bredere functieomschrijving, en daarmee een grotere groep mensen 

vertegenwoordigt.

Tabel 5.15 - Ontwikkeling van de werkgelegenheid burgerlijke en utiliteitsbouw (EIB 2010)

   2009 2010 2011
 Timmerlieden 50.620 44.800 44.325

 Metselaars 8.640 7.600 7.450

 Overige B&U algemeen 9.215 8.200 8.150

 Voegers, tegelzetters 3.295 2.900 2.850

 Dakdekkers 5.365 4.800 4.775

 Overig gespecialiseerd bouwpersoneel 13.865 12.200 12.025
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Tabel 5.16 - Aantal beroepsgroepen naar leeftijd (EIB 2011)

    0-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-59 60+ Totaal
 Dakdekker 92 487 622 519 978 921 326 151 4.096

 Grondwerker 120 318 286 236 629 751 308 159 2.807

 Metselaar 386 813 747 779 1.624 2.488 1.410 660 8.907

 Steigerbouwer 13 116 151 158 296 214 84 47 1.079

 Timmerman 2.610 5.656 5.609 5.034 8.373 9.696 5.829 2.806 45.613

 Totaal         62.502

Technische Installatiebranche
Van de 136.350 werknemers die in 2012 in de technische installatiebranche werkzaam zijn, is 12% allochtoon. 

Onder de allochtone werknemers zijn er minder uit de eerste generatie (7.429) dan uit de tweede generatie 

(9.434 werknemers). Voor een meerderheid van de allochtone werknemers geldt dat tenminste één van hun 

ouders geboren is in een van de volgende landen:

 • Indonesië/Nederlands Indië (w)  2.809 • Marokko (nw)  1.524

 • Suriname (nw)  2.077 • Nederlandse Antillen (nw)  1.042

 • Duitsland (w)  2.003 • Voormalig Joegoslavië (w)  620

 • Turkije (nw)  1.628 • België (w) 644

Uit deze acht landen is ruim driekwart (79%) van alle allochtone werknemers in de technische

installatiebranche afkomstig (Tillaart et al., 2012).

Tabel 5.17 - Persoonskenmerken van de werknemers, naar vakgebied, medio 2011 (Tillaart et al., 2012)

    Elektrotechniek Installatietechniek Koeltechniek Totaal

    % % % %

 Geslacht Man 90 90 87 90

   Vrouw 10 10 13 10

   Totaal 100 100 100 100

 Leeftijd <25 jaar 12 17 10 14

   25-34 jaar 25 24 23 24

   35-44 jaar 28 27 31 28

   45-54 jaar 22 20 24 21

   >54 jaar 12 12 12 12

   Totaal 100 100 100 100

 Gem. leeftijd in jaren  39,3 38,3 39,9 38,9

 Burgerlijke staat Ongehuwd 50 50 46 50

   Gehuwd 50 50 54 50

   Totaal 100 100 100 100

 Etniciteit* Autochtoon 86 89 88 88

   Marokko 1 1 1 1

   Turkije 1 1 1 1

   Suriname 2 1 1 2

   Ned.Ant./Aruba 1 1 1 1

   Ov. niet-west. 2 1 2 2

   Westers 7 6 7 6

   Totaal 100 100 100 100

 Generatie** Autochtoon 86 89 88 88

   2e generatie allochtoon 7 6 7 7

   1e generatie allochtoon 6 5 5 5

   Totaal 100 100 100 100
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* Bij het onderscheid in autochtonen en allochtonen volgen we de standaarddefinitie en de standaardindeling van het CBS.
Volgens deze definitie worden tot de allochtonen gerekend:
. Zij die zelf in het buitenland zijn geboren en van wie ten minste één ouder eveneens in het buitenland is geboren (eerste generatie).
. Zij die in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren (tweede generatie).
Het CBS maakt verder een onderscheid tussen westerse en niet-westerse allochtonen. Tot de westerse landen worden in dit verband gerekend alle 
landen in Europa (met uitzondering van Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Japan en Indonesië (met inbegrip van voormalig Nederlands-Indië). De 
niet-westerse landen bestaan uit Turkije en alle landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (met uitzondering van Japan en Indonesië).
** In de CBS-definitie wordt voor het onderscheid tussen eerste en tweede generatie het geboorteland als criterium gehanteerd. De sociale 
betekenis van het criterium geboorteland is echter vrij gering. Van veel meer belang is waar personen hun formatieve jaren doorbrengen. Op 
basis van deze argumentatie valt er veel voor te zeggen om personen die elders geboren zijn, maar voor hun zesde naar Nederland zijn gekomen 
óók tot de tweede generatie rekenen.

5.2.2 Vaardigheidsniveau

De vaardigheid van een werknemer kan worden vastgesteld met behulp van een beroepscompetentieprofiel 

(BCP), dat de verschillende competenties beschrijft die bij dat beroep horen, en kwalificatiedossiers. Een 

kwalificatie(dossier) is een wettelijk verplichte beschrijving van kennis en vaardigheden waaraan een deelnemer 

moet voldoen die voor een bepaald beroep wordt opgeleid. Een kwalificatie kan meerdere uitstromen en niveaus 

omvatten.

Een kwalificatiedossier geeft het minimumniveau aan dat iemand heeft na het afronden van een opleiding. 

In principe voldoet iedere werknemer binnen een sector of branche aan het kwalificatiedossier dat bij zijn of 

haar functie hoort. Een beroepscompetentieprofiel geeft aanvullende competenties aan die bijvoorbeeld in 

de praktijk kunnen zijn opgedaan. Hoeveel personen aanvullende competenties hebben wordt echter niet 

(centraal) geregistreerd, en er zijn dus geen gegevens bekend van aanvullende vaardigheidsniveaus van de 

beroepsbevolking binnen de bouwsector.

In BCP’s en kwalificatiedossiers is geen afzonderlijke informatie opgenomen over energiezuinigheid 

en duurzaamheid. Toch is er wel aandacht voor, maar dan in meer algemene termen (Fundeon, 2012). 

Bijvoorbeeld:

 • In vrijwel alle BCP’s en kwalificatiedossiers wordt gesproken over milieu, waaronder milieubelastende  

  materialen en stoffen, afvalscheiding, geluidswering en geluidsoverlast, maar ook energie en duurzaam- 

  heid. Bij de meeste beroepen en kwalificaties staan verder formuleringen over het werken volgens 

  geldende regelgeving en bestek. In die regelgeving en bestekken staan dan weer de zaken m.b.t. 

  energie en duurzaamheid, als dat van toepassing is. 

 • In de kwalificatiedossiers en BCP’s worden verwachte ontwikkelingen genoemd en de gevolgen daarvan  

  voor de beroepsuitoefening in de komende jaren. Het gaat dan om marktontwikkelingen, internationale  

  ontwikkelingen, technische ontwikkelingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Vaak worden hier  

  ontwikkelingen op het gebied van milieu genoemd,  waaronder ook energie en duurzaamheid vallen. 

 • In de meest recente BCP (werkvoorbereider/calculator ondergrondse netwerken; deze is nog niet   

  opgenomen in de kwalificatiestructuur en daarom nog niet openbaar) wordt melding gemaakt van de  

  nieuwe manier van aanbesteden, waarbij veel aandacht is voor milieuaspecten bij de gunning. 

Het tweede punt hierboven is ook het antwoord op de vraag in hoeverre in kwalificatiedossiers rekening wordt 

gehouden met nieuwe ontwikkelingen: ze kunnen onder deze rubriek worden gemeld, inclusief de gevolgen voor 

de beroepsuitoefening. Nieuwe ontwikkelingen kunnen echter nog niet worden verwerkt in de exameneisen, 

omdat deelnemers niet kunnen worden geëxamineerd in een praktijk die nog niet bestaat. Hooguit zou men 

een theoretische toets kunnen afnemen. Er wordt ook zelden met naam en toenaam aan wet- en regelgeving 

gerefereerd, omdat deze te vaak veranderen.

Binnen de bouwopleidingen is de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) de meest voorkomende. Het grote verschil 

met de beroepsopleidende leerweg (BOL) is dat de deelnemer in de BBL direct loon ontvangt en daarom meteen 

ook werknemer is. In de BOL volgt een deelnemer meer onderwijs en minder praktijk. Voor de stage ontvangt 

hij een vergoeding. De bedrijfstak is van mening dat de ambachtelijke beroepen het beste in de beroepspraktijk 

kunnen worden geleerd en stimuleert de BBL door middel van tegemoetkomingsgelden aan de werkgevers van 

die leerlingen.
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Tabel 5.18 geeft de ontwikkeling van het aantal deelnemers in de BBL voor de gespecialiseerde opleidingen 

weer. Voor het aantal deelnemers in de BBL en BOL voor de b&u sector, zie tabel 19, terwijl tabel 20 het aantal 

leerlingen in de technische installatiebranche weergeeft:

Tabel 5.18 - Actuele BBL-deelnemers Fundeonkwalificaties, sector GA2, per 1 oktober 2011 (Fundeon 2012)

 Niveau Kwalificatiedossier  2009 2010 20111

   2 Betonmodelmaker  4 2 2

    Betonreparateur  76 89 64

    Betonstaalverwerker  89 57 64

    Dakdekker  226 159 151

    Natuursteenbewerker  79 77 60

    Steigerbouwer  74 124 101

    Tegelzetter  237 139 152

     Tegelzetter BOL 30 21 17

    Voeger/ Gevelbehandelaar  100 82 83

     Voeger BOL 1 1 0

   3 Betonboorder  9 33 83

    Allround betonreparateur   0 18 17

    Allround betonstaalverwerker   11 19 58

    Allround dakdekker   72 60 77

    Allround natuursteenbewerker   5 7 3

    Allround tegelzetter   21 21 26

   4 Kaderfunctionaris  63 56 45

 Totaal    1.066 943 986

¹ Voorlopig
² Fundeon rekent de bedrijven in de metselbranche tot de ga, maar leidt de deelnemers ook op binnen de b&u

Tabel 5.19 - Actuele deelnemers Fundeonkwalificaties sector B&U, per 1 oktober 2011 (Fundeon 2012)
 

      BBL   BOL
 Niveau Opleiding 2009 2010 20111 2009 2010 20111

   1 Assistent bouw en infra 426 386 408 425 343 303

   2 Betontimmerman primair 10 13 11   

   2 Metselaar 749 620 544 118 135 94

   2 Timmerman 3.964 3.199 3.089 1.210 1.056 774

   3 Allround metselaar  344 354 307   

   3 Allround timmerman 2.776 2.700 2.505 9 13 27

   4 Middenkaderfunctionaris bouw 46 47 52 4.492 3.981 4.130

    en infra

   4 Kaderfunctionaris bouw, infra en ga  772 753 625   

 Totaal   9.088 8.072 7.541 6.254 5.528 5.328

Bron: Fundeon voor BBL-cijfers, maar DUO voor BOL-cijfers
¹ Voorlopig
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Tabel 5.20 - Aantal TI-leerlingen 2008/09 – 2010/11 (Tillaart et al. 2012)

      BBL    BOL
   Opleiding 2008/09 2009/10 2010/11 2008/09 2009/10 2010/11
   Elektrotechniek 10.579 9.336 8.060 3.942 3.192 2.693

   Installatietechniek 7.320 6.810 7.038 827 818 857

   Koude techniek 578 392 321 32 26 20

 Totaal  18.477 16.538 15.419 4.801 4.036 3.570

Bron: DUO-Cfi, bewerking ITS

5.3 Statistieken over energieconsumptie en hernieuwbare energie in gebouwen

5.3.1 Energieconsumptie

Tabel 5.21 geeft informatie over het gemiddelde energieverbruik (gas en elektriciteit) van woningen in 

Nederland. 

Tabel 5.21 - Gemiddeld energieverbruik in woningen in Nederland (Agentschap NL 2012)

    2005 2006 2007 2008
 Gem. gasverbruik per huishouden [m3] 1.664 1.643 1.560 1.625

 Gem. elektriciteitsverbruik per huishouden [kWh] 3.397 3.402 3.521 3.558

Tabel 5.22 en tabel 5.23 geven informatie over het gemiddelde energieverbruik in de utiliteitsbouw in Nederland. 

Tabel 5.22 - Gasverbruik per m2 verschillende sectoren utiliteitsbouw (Agentschap NL 2012)

    2004 2005 2006 2007
 Kantoren  16 18 18 20

 Onderwijs  14 15 15 15

 Verpleging en verzorging  23 29 29 31

 Ziekenhuizen  27 33 32 34

Tabel 5.23 - Elektriciteitsverbruik kWh/ m2 verschillende sectoren utiliteitsbouw (Agentschap NL 2012)

    2004 2005 2006 2007
 Kantoren  81 82 83 83

 Onderwijs  36 32 33 33

 Verpleging en verzorging  68 70 73 73

 Ziekenhuizen  104 97 103 104

5.3.2 Hernieuwbare energie

In het bij de EU ingediende actieplan voor hernieuwbare energie geeft Nederland aan dat de regering vooralsnog 

uitgaat van 9% hernieuwbare warmte in 2020.

De belangrijkste bron voor hernieuwbare warmte wordt gevormd door de houtkachels in huishoudens. Hierbij is 

een verschuiving te zien van open en inzethaarden naar vrijstaande houtkachels. De bijdrage van houtkachels aan 

warmte blijft beperkt tot ruim 0,5% van het totale energiegebruik bij huishoudens. Bij bedrijven is dit slechts 0,1%.

De groei voor hernieuwbare warmte zit vooral bij energie uit de bodem en buitenlucht, vaak benut met behulp 

van warmtepompen (CBS 2011).
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Het gebruik van duurzame warmte groeide licht tot 2,1% van de benodigde hoeveelheid nuttige warmte in 2008. 

Dat kwam vooral door meer gebruik van warmtepompen en warmte-koudeopslag (WKO). WKO wordt vooral 

toegepast in nieuwbouw van grootschalige utiliteitsgebouwen. Het gebruik van WKO is de laatste jaren snel 

gegroeid: van 3 PJ in 1990 via 220 PJ in 2000 tot 821 PJ in 2008.

Het aandeel van duurzame warmte groeit minder in vergelijking tot het aandeel duurzame elektriciteit in 

de totale elektriciteitsproductie, doordat er voor duurzame warmte minder subsidies zijn. De productie van 

duurzame elektriciteit groeit dus harder dan de productie van duurzame warmte. Hoewel het gebruik van 

hernieuwbare bronnen nog zeer beperkt is in vergelijking tot het totale energieverbruik in Nederland, neemt 

het wel een grote vlucht. Dit blijkt ook uit figuur 5.5, dat een toenemende trend laat zien in het gebruik van 

hernieuwbare energie.

 

Figuur 5.5 - Eindverbruik bronnen hernieuwbare energie (CBS 2012)

Met name het gebruik van bodemenergie en buitenluchtwarmte is sterk toegenomen, zoals is af te lezen in figuur 5.6.

 

Figuur 5.6 - Eindverbruik overige bronnen hernieuwbare energie (CBS 2012)
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Hernieuwbare decentrale energieopwekking in Nederland vindt nog slechts op beperkte schaal plaats (zie 

tabel 5.24): waar de totale hernieuwbare elektriciteit (opgewekt door zonne-energie, windenergie, waterkracht 

en biomassa) in Nederland in 2010 6,7% van de totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit bedroeg, was 

het aandeel energie opgewekt door zonnecollectoren of zonnecellen minder dan 1% van het totale aandeel 

hernieuwbare energie.

 

Tabel 5.24 - Decentrale productie van energie in Nederland (CBS 2012)

     MWh TJ %1 TJ

   jaar     

   1998 10243 2245291 8083 2,4 2160

   2000 11828 2784397 10024 3,1 1804

   2005 16956 4017158 14462 4,0 2494

   2010* 32268 7873556 28345 6,7 3923

   1998 13 3500 13 0,0 

   2000 28 7710 28 0,0 

   2005 123 34199 123 0,0 

   2010* 210 58333 210 0,0 

* Voorlopige cijfers
1 Percentage van de totale hoeveelheid opgewekte energie

5.4 Missende informatie

Binnen het onderzoek is informatie gevraagd over de grootte van de verschillende beroepsgroepen en het 

kennis- en kundeniveau van de relevante beroepsbevolking.

De beschikbare gegevens over de beroepsbevolking zijn vrijwel allemaal geaggregeerd in beroepsgroepen die 

niet noodzakelijk stroken met de beroepsgroepen zoals relevant en gedefinieerd in dit onderzoek. Dit maakt het 

zeer lastig om nauwkeurig in te schatten hoe groot de desbetreffende relevante beroepsbevolking is. 

Er zijn weinig tot geen gegevens beschikbaar over het kennis- en kundeniveau van de beroepsbeoefenaars. 

Er mag redelijkerwijs van worden uitgegaan dat een vakman de kennis heeft zoals beschreven in het 

kwalificatiedossier behorende bij zijn beroep. Echter, aanvullende kennis door cursussen en ervaring, zoals 

beschreven in een beroepscompetentieprofiel, staan nergens centraal geregistreerd, en als zodanig zijn hier ook 

geen gegevens van beschikbaar.

In een analyse zijn op basis van gegevens uit juni 2012 nauwkeuriger inschattingen gemaakt (Hoofdstuk 7).

 

Totaal 

hernieuwbare 

energie

Zonne-energie

Brutoproductie elektriciteit en warmte

Totaal (TJ) elektriciteit warmte
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 6. Bestaand onderwijsaanbod (initieel en postinitieel) 

6.1 Nationaal systeem voor MBO voor bouwvakkers en andere beroepsbeoefenaars op de bouwplaats

6.1.1 Overzicht structuur en verantwoordelijkheden

6.1.1.1 Het middelbaar beroepsonderwijs
Het middelbaar beroepsonderwijs bereidt mensen voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. Om de 

aansluiting op de arbeidsmarkt te garanderen hebben mbo-scholen uitgebreide contacten met het regionale 

bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Gediplomeerden die verder willen leren, stromen 

door naar een vervolgopleiding binnen de eigen school of in het hbo. Bij alle opleidingen in het mbo staat de 

aansluiting met de praktijk voorop. Het wettelijk kader van het middelbaar beroepsonderwijs is geregeld in de 

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

De onderwijssector middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie telt bijna 53.000 werknemers en 

630.000 deelnemers. Daarvan volgen 485.000 deelnemers een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs 

(mbo). Bijna 40% van de Nederlandse beroepsbevolking is opgeleid in het middelbaar beroepsonderwijs.

 

Figuur 6.1 - Opbouw onderwijssysteem in Nederland

Aanbieders
Het formele Nederlandse beroepsonderwijs wordt aangeboden door de Regionale Opleidingencentra (ROC) voor 

de beroepen in de sectoren techniek, zorg/welzijn en economie. Voor de agrarische of groene beroepen wordt 

het beroepsonderwijs aangeboden in Agrarische Opleidingencentra (AOC). Voor een aantal specifieke beroepen 

zijn er de zogenoemde vakscholen, bijvoorbeeld voor de grafische beroepen. 

In de technische branche hebben werkgevers zich op regionaal niveau verzameld in regionale 

samenwerkingsverbanden, om op die manier een voldoende gevarieerd opleidingsaanbod in de eigen branche 

aan te kunnen bieden. In de bouwwereld hebben die zich op landelijk niveau weer georganiseerd in een landelijk 

verband: Bouwend Nederland. 
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De Nederlandse ROC’s en vakscholen hebben een divers en breed aanbod aan opleidingen op verschillende 

niveaus en langs verschillende leerwegen. Het onderwijs op deze scholen is toegankelijk voor iedereen 

vanaf 16 jaar. Dat is het uitgangspunt en dat maakt het onderwijs op deze scholen zo divers. Afhankelijk van 

vooropleiding, leeftijd of ervaring is er voor iedereen een opleiding op maat bij het middelbaar beroepsonderwijs 

en de volwasseneneducatie (website MBO Raad 2012). Het systeem kent twee leerwegen. Een voltijdsvariant 

(Beroepsopleidende Leerweg, BOL) waarbij deelnemers het vak vooral (60-80%) via de school leren en via de 

beroepspraktijkvorming (minstens 20%) kennis opdoen in de praktijk van het bedrijf. In de deeltijdvariant, de 

beroepsbegeleidende leerweg of BBL, hebben deelnemers een arbeidsovereenkomst met een werkgever(bedrijf ) 

en leren zij het beroep vooral (60%) via de praktijk van het bedrijf. daarnaast verwerven ze theoretische kennis op 

een ROC, soms in combinatie met een samenwerkingsverband. 

De te verkrijgen diploma’s zijn gelijkwaardig. Het maakt dus niet uit of de BOL- of BBL-variant wordt gevolgd, 

omdat geslaagden hetzelfde diploma krijgen. Dit maakt het ook mogelijk in elk geval deels de fluctuaties in de 

conjunctuur binnen het onderwijssysteem op te vangen. De ROC’s weten dat in tijden van laagconjunctuur het 

aantal deelnemers aan de BOL-variant stijgt en dat het aantal deelnemers aan de BBL-variant stijgt in tijden van 

hoogconjunctuur. Dit doet zich met name voor op de lagere opleidingen. In tijden van hoogconjunctuur stromen 

deelnemers met een BOL-niveau 4 diploma eerder door naar een hbo-opleiding. 

VNO-NCW ijvert voor het vergroten van de kennis van de zittende werknemer door in te zetten op kortere 

opleidingen (twee jaar) die zich begeven op een tussenniveau tussen 4 en 5 , dus tussen mbo en hbo. Het gaat 

om de opleidingen voor Associate Degree. Deze opleidingen worden door het hbo aangeboden, maar het blijkt 

moeilijk te zijn om onder de bedrijven voldoende deelnemers te werven.

 

Loopbaantraject
Werknemers in de bouw en infra kunnen zich via het Loopbaantraject Bouw & Infra omscholen naar een ander 

beroep. Dat kan een stap hogerop zijn, maar ook een stap opzij. Wanneer het werk te zwaar is, is zelfs omscholing 

naar een beroep buiten de sector mogelijk. Een loopbaantraject biedt werknemers de kans om zich te 

ontwikkelen. Het Loopbaantraject Bouw & Infra is er voor alle werknemers; van elke leeftijd, elk niveau en met of 

zonder diploma. Een deelnemer kan zich één keer in de vijf jaar aanmelden voor een loopbaantraject. Tijdens een 

loopbaantraject biedt de trajectadviseur ondersteuning. Deze bekijkt samen met de deelnemer welke functie bij 

de deelnemer past en welke opleiding of cursus daarvoor nodig is. 

Het doel van dit traject is om zo veel mogelijk werknemers gezond aan het werk houden in de bouw- en 

infrasector. Alleen als een werknemer zijn huidige functie niet kan blijven vervullen kan hij zich omscholen naar 

een baan buiten de sector. Een loopbaantraject is vrijwillig. 

EVC-procedure
Voor het zittend personeel bestaan mogelijkheden om ook op latere leeftijd formeel gekwalificeerd te worden. 

Door de fiscale verrekening is dit bovendien aantrekkelijk voor de werkgever. Volwassenen kunnen op basis 

van hun verworven kennis en deskundigheden via een EVC-procedure hun kwalificatie behalen. In een EVC-

procedure bewijst de deelnemer dat hij/zij de competenties heeft die nodig zijn voor een bepaalde kwalificatie. 

De EVC-procedure toetst of dit inderdaad het geval is. Bij een positieve uitslag verwerft de deelnemer de formele 

kwalificatie. Overigens zal in veel situaties nog aanvullende scholing nodig zijn.

6.1.1.2 Van beroepscompetentieprofiel en kwalificatiedossier naar curriculum
In de beroepsgerichte kwalificatiestructuur zijn de diploma-eisen van het mbo beschreven in kwalificatiedossiers. 

Beroepscompetentieprofielen vormen de basis van de kwalificatiedossiers. De kwalificatiedossiers vormen 

tezamen de kwalificatiestructuur. Een kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan de beginnende 

beroepsbeoefenaar voldoet wanneer hij of zij gediplomeerd de opleiding verlaat. Dat is een groot verschil met 

een beroepscompetentieprofiel, waarin de beroepsuitoefening door een ervaren beroepsbeoefenaar wordt 

omschreven.
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Nieuwe onderwerpen landen niet vanzelfsprekend in de formele Nederlandse onderwijsstructuur. Het 

beroepsonderwijs is georganiseerd rondom de beroepsbranches of sectoren. Sterk met elkaar gelieerde 

beroepssectoren zijn aan elkaar verbonden in een kenniscentrum. Zo is de bouw georganiseerd in het 

kenniscentrum Fundeon en de installatietechniek in het kenniscentrum Kenteq. Binnen elk kenniscentrum 

functioneert een zogenoemde paritaire commissie. Een paritaire commissie is het structurele platform waarin het 

georganiseerde bedrijfsleven en het georganiseerde beroepsonderwijs elkaar ontmoeten om het eens te worden 

over de kwalificatiedossiers.

Nederland kent zeventien branchegerichte kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven (KBB). Deze 

vertegenwoordigen zo’n veertig branches en vormen de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Ze zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de beroepscompetentieprofielen en bijbehorende 

kwalificatiedossiers én de accreditatie van stageplaatsen voor leerlingen. Via een kenniscentrum wordt 

gecontroleerd of de stageplaats van een leerling voldoet aan de criteria. Dit betekent dat het aanbod aan 

werkzaamheden op een stageplaats voldoende leermogelijkheden voor een student moet bieden. Het mag niet 

gaan om een stageplaats waar voornamelijk productie moet worden gedraaid. Ook moet er een gekwalificeerde 

leermeester in het bedrijf beschikbaar zijn. Deze leermeesters worden door de kenniscentra opgeleid.

Alle kenniscentra zijn verenigd in de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Beroepscompetentieprofiel
Een beroepscompetentieprofiel is een globale beschrijving van het beroep aan de hand van een aantal 

karakteristieken, zoals beroepscontext, werkzaamheden, rol en verantwoordelijkheden, complexiteit, 

en typerende beroepshouding van de beroepsbeoefenaar, inclusief de trends en innovaties binnen de 

(veranderende) markt waarin de beroepsbeoefenaar werkt. Een beroepscompetentieprofiel beschrijft de 

beroepsuitoefening door een ervaren beroepsbeoefenaar.

Van beroepscompetentieprofiel naar kwalificatiedossier
Er wordt niet zomaar aan een kwalificatiedossier begonnen. Dit komt pas tot stand nadat het kenniscentrum de 

beoogde kwalificatie heeft onderzocht op de arbeidsmarktrelevantie.

	 • Is er voldoende werk, is er in de branche voldoende vraag naar opgeleide vakmensen?

	 • Is een eigen diploma-eis nodig of kan de branche misschien aansluiting vinden bij een bestaande   

  kwalificatie?

Bij voldoende arbeidsmarktrelevantie wordt een beroepscompetentieprofiel voor het beroep opgemaakt. Aan de 

hand van dit profiel bepaalt het kenniscentrum wat een beginnend beroepsbeoefenaar allemaal moet kennen en 

kunnen aan het eind van de opleiding. Dit is de inhoud van een kwalificatiedossier.

Het Coördinatiepunt Toetsing Kwalificaties MBO (Toetsingskamer SBB) voert een ingangstoets uit voor nieuwe 

kwalificaties en kwalificatiedossiers. Na het groene licht van het Coördinatiepunt kunnen de branche, het onderwijs 

en het kenniscentrum – samen de paritaire commissie – aan de slag met het opstellen van het kwalificatiedossier.

Figuur 6.2. - Samenstelling paritaire commissie

Sociale partners

• Werkgevers-/werknemers organisaties
Branchepartijen

• Kenniscentra

 Beroepsonderwijs

 Bedrijfsleven (KBB) en/of werkgevers

 

Onderwijs

• Bestuurders/vertegenwoordigers ROC’s
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Het uitgangspunt is hierbij het al eerder vastgestelde beroepscompetentieprofiel. Het gaat feitelijk om een 

vertaling van dit profiel (dat een beschrijving geeft van de ervaren beroepsbeoefenaar) naar de eisen die aan een 

beginnende beroepsbeoefenaar moeten worden gesteld. Kerntaken, werkprocessen en competenties vormen 

samen de beroepsbeschrijving in een kwalificatiedossier. Een kwalificatiedossier bevat één of meer kwalificaties. 

De kerntaken bestaan uit werkprocessen. Bij elk werkproces is aangegeven welke competenties voor de 

uitvoering hiervan nodig zijn. De kwalificatie in een kwalificatiedossier beschrijft dus het eindniveau van een 

leerling: wat moet iemand aan het eind van zijn opleiding kennen en kunnen?

Van kwalificatiedossier naar curriculum
De kwalificatiedossiers vormen de basis voor de onderwijsinstellingen voor het maken van

curricula voor het mbo. De verantwoordelijkheid voor de vertaling van de eisen in onderwijs ligt bij

de ROC’s. Hier ontstaat op de inhoud diversiteit. De beroepspraktijkvorming in

geaccrediteerde leerbedrijven vormt daarbij een wezenlijk onderdeel van de opleidingen: minstens 20% praktijk 

en 80% theorie voor de BOL-variant.

6.1.1.3 Hoe onderwerpen terechtkomen in de kwalificatiestructuur
Op welke manier komen onderwerpen terecht in de kwalificatiestructuur/-dossiers? 

We onderscheiden de volgende mogelijkheden:

 • Via vraaggerelateerde cursussen van werkgevers. Wanneer werkgevers behoefte hebben aan een   

  specifieke opleiding, training of cursus voor hun personeel, dan vragen ze hiervoor een offerte op bij  

  particuliere opleiders. Veel van deze vragen worden in de samenwerkingsverbanden van regionale   

  werkgevers beantwoord. Deze zijn in Bouwend Nederland en via de RBPI’s met elkaar verbonden. De   

  vragen van werkgevers en de respons in de vorm van cursussen en/of trainingen blijken in veel gevallen  

  een voorbode te zijn van onderwerpen die later in de kwalificatiestructuur worden opgenomen.

 • Via de reguliere route van de paritaire commissie.

 • Via regionale initiatieven van ROC’s. Het gaat dan vaak om enthousiaste en geëngageerde docenten die  

  in hun contacten met het bedrijfsleven in een vroegtijdig stadium innovaties signaleren en proberen deze  

  in hun curriculum op te nemen. Zo maakt bijvoorbeeld het ROC van Twente werk van duurzaamheid door  

  samen met Pioneering leerlingbouwplaatsen (volgens het Finse model) in de regio op te zetten rondom  

  het thema duurzaamheid.

 • Via pilotexperimenten waarin overheid, ondernemers en onderwijs samen gerichte initiatieven mogelijk  

  maken om innovatieve onderwerpen op bruikbaarheid te testen. Het idee erachter is om samen met de  

  regionale branche te komen tot actuele invulling van het onderwijs. Deze aanpak heeft een aantal 

  voordelen:

   - Op deze manier krijgen alle direct betrokkenen (bedrijven, leerlingen en docenten) met het  

    onderwerp te maken in de vorm van ‘learning on the job’, waarbij ook alle betrokken 

    daadwerkelijk leren.

   - De samenwerkende partijen delen good practices met elkaar.

   - Ook opdrachtgevers, zoals woningcorporaties en gemeenten, worden direct bij het 

    onderwerp betrokken.

  Met het oog op verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en/of doelmatigheid van het beroeps-

  onderwijs kan bij wijze van experimenten worden afgeweken van het bestaande. 

Het ministerie van OCW streeft ernaar om op 1 augustus 2013 een wettelijk kader in werking te laten treden. 

Deze experimenteerruimte biedt vmbo-scholen en bve-instellingen ruimte om binnen een structureel 

samenwerkingsverband vmbo-mbo-experimenten uit te voeren met doorlopende leerlijnen. Deze experimenten 

richten zich op de inrichting van het onderwijs, het examen en de bekostiging van een doorlopende leerlijn 

van het vmbo en het mbo, die zonder onderbreking leidt naar een diploma mbo. De experimenten kunnen 

plaatsvinden met alle vmbo-leerwegen (basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde en 

theoretische leerweg en de mbo-niveaus 2, 3 en 4), zowel in de BOL- als de BBL-variant en in alle sectoren van het 

vmbo. Er is ook de mogelijkheid een experiment in te richten met een traject dat doorloopt in het hbo.
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6.1.1.4 Ontwikkelingen rond de herziening van kwalificatiestructuur/kwalificatiedossiers
In 2002 heeft de minister van OCW de kenniscentra opgeroepen de kwalificatiestructuur te herzien om tot een 

samenhangende structuur van het mbo-onderwijs te komen. De bedoeling was om het aantal van ongeveer 

650 kwalificaties aanzienlijk te verminderen en de bestaande overlap van kwalificaties terug te brengen. Deze 

reductie zou een betere invulling kunnen geven aan specifiek regionale arbeidsmarktsituaties, waardoor het 

regionale bedrijfsleven meer invloed zou krijgen op de vorming en invulling van de kwalificatiedossiers. “Het 

opleidingsdomein moet een afspiegeling zijn van de werkelijke combinatie van beroepen in de bedrijfstak in 

de regio” (ROC 2012). In 2010 had het mbo-onderwijs echter nog steeds met dezelfde knelpunten te maken. 

Op initiatief van het ministerie van OCW zijn de bestaande kwalificaties ondergebracht in meer op de branche 

gerichte domeinen. In 2012 wordt bekeken of de domeinstructuur nog scherper kan worden benoemd.

6.1.2 Waarborgen kwaliteit van opleiden: examinering en kwalificering, accreditatie leerbedrijven

6.1.2.1 Examinering/kwalificering
Hoe deelnemers hun diploma behalen is de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling. De 

onderwijsinstelling is immers vrij om het onderwijs vorm te geven. Wel heeft OCW het voornemen om (een deel 

van) de examens te standaardiseren (examenprofielen). Hierover is nog geen definitief besluit genomen.

De manier van examineren is afhankelijk van de vorm die een ROC kiest. Een populaire examenvorm is de 

proeve van bekwaamheid. Hierbij wordt door middel van simulaties, arbeidsproeven en het observeren van 

werkzaamheden gekeken of studenten over de benodigde competenties beschikken. Een assessment is ook 

mogelijk. Hierbij maken studenten een werkstuk of voeren ze een praktijkopdracht uit.

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de examens van erkende scholen. 

Daartoe bezoekt de inspectie regelmatig mbo-scholen om audits af te nemen waarin alle betrokken partijen – 

docenten, bedrijven en studenten –  worden bevraagd. Als de examenkwaliteit onvoldoende is, krijgt een mbo-

school een beperkte ruimte om de gevraagde kwaliteit alsnog te leveren. Er zijn ook situaties waarbij de inspectie 

boetes kan opleggen, omdat onvoldoende wordt voldaan aan de gevraagde kwaliteit. Mochten problemen 

niet binnen de gestelde tijd worden opgelost, dan kan de inspectie de licentie voor de betreffende opleiding 

intrekken. 

6.1.3 Informatie over aanbod onderwijs

Alle door het ministerie erkende beroepsopleidingen staan in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). 

Dit is een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en de bijbehorende opleidings- en 

exameninstellingen. Het register wordt jaarlijks vastgesteld.

Onder Crebo-opleidingen zijn de beroepsopleidingen te vinden die zijn erkend door de ministeries van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

De actuele beroepsopleidingsprofielen, gegroepeerd naar opleidingsdomeinen, zijn via deze link terug te vinden: 

www.kwalificatiesmbo.nl 

6.1.4 De mate waarin het huidige systeem al rekening houdt met vaardigheden voor het toepassen van 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in gebouwen

BCW (Bosch Communicatie Werk 2010) concludeert dat er in de kwalificatiedossiers geen relatie wordt gelegd 

tussen duurzame energie (algemeen of energietechnologieën) en beroepscompetenties/ functiecompetenties. 

BCW geeft daarnaast aan dat er ook geen concrete informatie beschikbaar is over de invulling met betrekking tot 

duurzame energie bij de achttien opleidingen van Kenteq.

De mate waarin vaardigheden voor het toepassen van duurzame energie worden ontwikkeld hangt dus af van de 

regionale invullingen van de mbo-opleidingen of van de manier waarop individuele docenten deze problematiek 
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in hun lessen verwerken. Dit valt binnen de vrijheid die elk ROC en elke docent heeft om zelf inhoudelijke 

invulling aan het onderwijsprogramma te geven. Er is nog geen landelijk borgingssysteem voor beschikbaar. Op 

de website van Duurzaam MBO (www.duurzaammbo.nl/dmbo/web/) is een overzicht te vinden van beschikbaar 

lesmateriaal, dat door docenten in Nederland is ontwikkeld rondom het thema duurzaamheid. 

De ROC’s hebben aangegeven dat ze in regionale netwerken met het onderwerp bezig zijn en gebruikmaken 

van de aanwezige expertise. Als voorbeeld wordt de samenwerking genoemd van het ROC van Twente en het 

netwerk Pioneering (ROC 2012).

Volgens BCW kan een sector wel veel te maken hebben met duurzame energie, maar betekent dat nog niet 

dat hier per definitie in de opleiding veel aandacht aan wordt besteed. De aanname is dat competenties met 

betrekking tot duurzaamheid vooral relevant zijn naarmate de functies algemener zijn geformuleerd en als 

het gaat om technologieën. Als een functie specifieker en specialistischer is en niet direct te maken heeft met 

technologieën, dan kan het van belang zijn om bewustwording bij de studenten te creëren. Anders gezegd: voor 

elke student of werknemer is, ongeacht de functie en het gegeven dat men wel of niet met technologieën te 

maken krijgt, bewustwording van belang als het gaat om duurzaamheid.

Er zijn ontwikkelingen op het gebied van nieuwe curricula, maar het is niet duidelijk in hoeverre vaardigheden 

met betrekking tot duurzaamheid een rol spelen. Als basis voor nieuwe curricula worden door de paritaire 

commissies de huidige kwalificatiestructuren en kwalificatieprofielen geactualiseerd (ROC 2012).

6.1.5 Bestaande instrumenten om marktontwikkelingen op het gebied van technologie, 
vaardigheidsvereisten en trainingen te monitoren

Bij het samenstellen van beroepscompetentieprofielen (BCP) wordt gebruikgemaakt van input vanuit 

verschillende bronnen, instrumenten en instanties: 

 • Arbeidsmarktonderzoeken (eventueel vanuit kenniscentra).

 • Onderzoeken door sociale partijen zelf, zoals FNV, Bouwend Nederland, enz.

 • Branchegerelateerde instituten, zoals het Economisch Instituut in de Bouw (EIB).

 • Statistische gegevens (CBS).

 • Europese statistieken (Eurostat) en beleidsdocumenten, al dan niet specifiek gericht op het 

  beroepsonderwijs (the Bruges Communiqué, Euroskills, enz.).

In laatste instantie komt dan het officiële certificatie- en accreditatiekader in beeld, het zogenoemde 

toetsingskader. Voordat vertegenwoordigers van de branche en het onderwijs aan de slag gaan met het opstellen 

van het kwalificatiedossier voert de Toetsingskamer van het SBB (Coördinatiepunt Toetsing Kwalificaties MBO) 

een ingangstoets uit door middel van het Toetsingskader. Het Toetsingskader heeft als taak om namens de 

minister te toetsen of de kwalificatiedossiers aan de wettelijke eisen voldoen. Bij de ingangstoets kijkt het 

Toetsingskader opnieuw naar de arbeidsmarktrelevantie, maar ook naar de plaats van de gewenste kwalificatie 

binnen de gehele kwalificatiestructuur: is er overlap met andere kwalificaties? 

De komst van het SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) betekent het begin van een verandering 

van de benadering van bedrijfstakken. De ambitie is om meer samenwerking tussen de bedrijfstakken te creëren 

als het gaat om de invulling van kwalificaties, hetgeen invloed zal hebben op marktonderzoeken.

6.2 Bestaande (onafhankelijke) cursussen en trainingen

In het postinitiële mbo-onderwijs bestaat een groot aanbod van cursussen en trainingen op het gebied van 

energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in gebouwen. De meeste van deze scholingsmogelijkheden zijn 

(nog) niet geïntegreerd in het nationale, doorlopende mbo-onderwijs.
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Hieronder wordt een overzicht gegeven van het bestaande en in ontwikkeling zijnde scholingsaanbod in het 

postinitiële mbo-onderwijs, met een focus op de volgende beroepen binnen de scope van Build Up Skills:

 • Beroepsbeoefenaars betrokken bij de vernieuwing en upgrading van de thermische schil van bestaande  

  gebouwen (inclusief renovatie) en het maken van de thermische schil van nieuwe gebouwen.

 • Beroepsbeoefenaars betrokken bij de keuze, het onderhoud, inregelen en het vervangen van installaties 

   in bestaande gebouwen alsmede beroepsbeoefenaars die betrokken zijn bij het kiezen, installeren en  

  inregelen van duurzame energie-installaties in nieuwe gebouwen.

 • Toezichthouders op locatie die effectieve instructie, controle en validatie van het werk kunnen   

  garanderen ten aanzien van zowel de thermische schil als de toegepaste energiesystemen.

 • Beroepen op middenmanagementniveau: adviseurs, calculators, constructeurs, enz.

6.2.1 Scholingsaanbod MBO

De inventarisatie van het huidige en toekomstige niet-initiële scholingsaanbod is uitgezet binnen een vastomlijnd 

kader. Voor de analyse van dit totale scholingsaanbod zijn de volgende aspecten in het overzicht opgenomen.

Categorie
Bij het inventariseren van het cursusaanbod zijn categorieën gedefinieerd die zijn afgestemd op de 

vakbekwaamheidseisen van de beroepen. De hoofdcategorieën Bouw, Energie, Thermische schil, Installatie en 

Communicatie zijn onderverdeeld in subcategorieën volgens onderstaande indeling:

 Hoofdcategorie Subcategorie
 Bouw Bouwinformatiemodel (BIM)

   Ontwerp

   Overig

 Energie Besparing

   Duurzame verlichting

   Energieprestatie gebouwen (EPG)

   Monitoring

   Opwekking

   Overig

   Power quality

 Thermische schil Bouwmaterialen

   Daken

   Duurzaam bouwen

   Isolatie

   Kierdichting

   Passief bouwen

   Restauratie

 Installaties Betonkernactivering

   Duurzaam beheer en onderhoud

   Geothermie (ondiep)

   LTV

   Ontwerpen

   Overig

   Regeling

   Ventilatie

   Warmtepompen

   Zonne-energie

 Communicatie Projectmanagement

   Lezen

   Financiën 
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Naam cursus/opleiding
Bij de bestaande en in ontwikkeling zijnde cursussen/trainingen is de naam ervan aangegeven. 

Thema’s of onderwerpen waarvoor (nog) geen cursussen bestaan en waarvan wenselijk is dat er cursusaanbod 

bestaat zijn eveneens in dit veld opgenomen. 

Instroomniveau
Naast de algemene focus op de beroepen die vallen binnen de scope is de inventarisatie van het bestaande 

cursusaanbod beperkt tot de volgende mbo-opleidingsniveaus:

 • Niveau 1: Assistent (routinematig werk met beperkte complexiteit).

 • Niveau 2: Basisberoepsbeoefenaar (vakbekwaamheid op uitvoerend niveau).

 • Niveau 3: Vakfunctionaris (vakbekwaamheid en zelfstandigheid).

 • Niveau 4: Middenkaderfunctionaris of specialist.

Deze opleidingsniveaus hebben betrekking op zowel het vereiste niveau aan de instroomzijde als het eindniveau 

van de cursus/training.

Opleidingsduur
De duur van de cursus/training is weergeven in dag(del)en. Indien bekend wordt daarnaast de verhouding 

theorie/praktijk (ook excursies) weergegeven.

Inhoudelijke basis/kwaliteitsnorm
Hier wordt, indien van toepassing, aangegeven op welke kwaliteitsnormen de betreffende cursus is gebaseerd, 

zoals NEN-normen, SBR-/ISSO-publicaties, Beoordelingsrichtlijnen KOMO, enz. In overige situaties wordt 

aangegeven met welk lesmateriaal er wordt gewerkt (hand-outs, syllabus, reader, enz.).

Doelgroep
Voor de analyse naar beroepen zijn doelgroepen gedefinieerd zoals in onderstaand overzicht.

 Sector Doelgroep
 Bouw Ambtenaar

   Architect

   Bouwkundige

   Bouwmedewerker

   Facility manager

   Gebouwbeheerder

   Metselaar

   Opdrachtgever

   Projectontwikkelaar

   Timmerman

   Uitvoerder

   Vastgoedbeheerder

Opmerking: het betreft de door de opleider aangegeven doelgroepen 
onafhankelijk van de landelijk erkende beroepskwalificaties uit het 
reguliere mbo-onderwijs en de beroepen zoals aangehouden in dit 
project (hoofdstuk 5.3 Statistieken over de huidige beroepsbevolking 
in de bouwsector).

Status 

Er wordt onderscheid gemaakt in lopende cursussen en opleidingstrajecten die nog in ontwikkeling zijn (meestal 

leergangen), maar binnenkort (2012) operationeel worden.

Daarnaast zijn er meerdere thema’s of onderwerpen geïdentificeerd waarvoor cursussen gewenst zijn, maar 

waarvan niet bekend is of deze bestaan of in ontwikkeling zijn (aangeduid als onbekend).
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Sector Doelgroep
Installatie Adviseur

   Assistent-monteur

   Engineer

   Inspecteur

   Installateur

   Leidinggevende monteur

   Medewerker beheer en onderhoud

   Medewerker corporatie

   Monteur

   Onderhoudsmonteur

   Ontwerper

   Projectleider

   Servicemonteur

   Technisch beheerder

   Werkvoorbereider



Werkvorm (T/P)
Vrijwel alle cursussen/trainingen bevatten een theoriecomponent (T). Indien er ook sprake is van praktijkgerichte 

(P) werkvormen is dit tevens aangegeven.

6.2.2 Opleidingsresultaat

Opleidingsniveau
Zie hiervoor de toelichting in paragraaf 6.2.1 (Instroomniveau).

Examen
Indien de cursus/training wordt afgesloten met een examen is dat aangegeven met een T voor theorie-examen 

en P voor praktijkexamen. Indien het examineringsinstituut bekend is, wordt dit tevens aangegeven. 

Getuigschrift/certificaat
De volgende definities worden gehanteerd voor het eindresultaat van een cursus/opleiding:

 • Certificaat, schriftelijk bewijs van een met goed gevolg afgelegd eindexamen. In tegenstelling tot een 

  diploma is een certificaat slechts bepaalde tijd geldig. Meestal moet een certificaat na enkele jaren weer  

  ‘ververst’ worden.

 • Getuigschrift, wordt verstrekt na deelname aan een cursus/opleiding en is dus niets meer dan een bewijs  

  van deelname. Anders dan bij een diploma of certificaat hoeft de kandidaat voor een getuigschrift geen  

  eindexamen te doen.

6.2.3 Opleidings- en cursusinstituten

Bij de inventarisatie zijn bronnen van o.a. de volgende cursus-/opleidingsinstituten gebruikt:

 Naam opleider Gegevens opleider
 BDA dak- en gevelopleidingen www.bda.nl 

 Bouwcirkel opleidingen www.bouwcirkel.nl 

 Bouwradius training en advies www.bouwradius.nl

 DWA cursussen www.dwa.nl 

 EBR opleidingen www.ebr-waalwijk.nl 

 FilosoofBV www.filosoofbv.nl 

 HIBIN opleidingen www.hibinopleidingen.nl 

 IMKO vakopleidingen www.imko-opleidingen.nl 

 ISSO instructie en masterclass www.isso.nl 

 Kenniscentrum voor Projectadvisering en Educatie www.kpe.nl

 Kenteq cursussen www.kenteq.nl

 Mikrocentrum opleidingen www.mikrocentrum.nl 

 NVOE cursussen www.nvoe.nl 

 OTIB cursusetalage www.etalage.otib.nl 

 Passief bouwen academy www.passiefbouwen-academy.nl 

 RIBO trainingen www.ribo.nl

 SBR bijeenkomsten en cursussen www.sbr.nl 

 Scholingsfonds voor de bouwnijverheid www.scholingsfonds.nl 

 Tectum cursussen en opleidingen www.tectum.nl 

 Uneto-VNI cursusloket www.cursusloket.nl 

 Warmtepomp academy www.warmtepomp-academy.nl 

Naast de gespecialiseerde (sectorbrede) opleidingsinstituten zijn er ook veel individuele partijen, waaronder 

leveranciers, die cursussen aanbieden. Deze zijn niet nader onderzocht.
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6.2.4 Resultaten inventarisatie

Gerelateerd aan de innovatieve technieken en/of thema’s ontstaat uit de inventarisatie het volgende algemene 

beeld ten aanzien van beschikbaar opleidingsaanbod:

 Hoofdcategorie Specifieke technieken of thema’s Opleidingen beschikbaar 2012
 Bouw Bouwinformatiemodel (BIM) Ja

   Ontwerp Ja

 Energie Besparing Ja

   Duurzame verlichting (HR/LED) Ja, beperkt

   Energieprestatie gebouwen (EPG) Ja

   Monitoring Ja, beperkt

   Opwekking, Biomassa ketels en kachels Nee, in ontwikkeling

   Power quality Ja

   Brandstofcel Nee

   HR-ketel Ja, beperkt

   Restwarmte Nee

   Urban windturbines Nee

 Thermische schil Bouwmaterialen Ja

   Daken Ja

   Groene daken Ja

   Duurzaam bouwen Ja

   Isolatie Ja

   Phase change materials Nee

   Kierdichting Ja

   Passief bouwen Ja

   Restauratie Ja

   Groene gevel Nee

 Installaties Betonkernactivering Ja, beperkt

   Duurzaam beheer en onderhoud Ja

   Geothermie (ondiep). Warmte-koudeopslag Ja

   LTV Ja

   Ontwerpen Ja

   Regeling Ja

   Domotica Ja

   Ventilatie Ja

   Gebalanceerde ventilatie Ja

   HR-ventilatie Nee, in ontwikkeling

   Vraag gestuurde ventilatie Nee

   Decentrale ventilatie met WTW Ja

   Warmtepompen Ja

   Water-water Ja

   Lucht-Lucht Nee, in ontwikkeling

   Lucht-Water Nee, in ontwikkeling

   Zonne-energie Ja

   Zonnestroom Ja, beperkt    

   Zonnewarmte Ja

 Communicatie Projectmanagement Ja

   Tekening lezen Ja

   Financiën, voorkomen faalkosten Ja, beperkt

   Communicatie team Ja
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Met name voor de opkomende technieken (zoals groene gevel, duurzame verlichting, phase change materials) is 

er op dit moment slechts een beperkt aantal cursussen aanwezig. Voor technieken die al bekend zijn in de markt 

is het aanbod groter.

Verder is het cursusaanbod met betrekking tot faalkosten in de bouw relatief beperkt, hoewel er door de crisis 

een kentering binnen de bouwwereld op dit onderwerp te zien is (BIM- en lean-projecten).

6.3 Relevante initiatieven op nationaal/regionaal niveau, ondersteund door de EU

6.3.1 Project Euro En Eff

Doel
De belangrijkste doelstelling voor het projectteam is de ontwikkeling van een handboek Duurzaam 

bouwen in de renovatiesector, met aandacht voor onder meer funderingen, buitenmuren, deuren en ramen, 

verwarminginstallatie en alternatieve energie.

Het handboek bestaat uit methodieken en technieken voor active learning.

Projectbeschrijving
De reden voor dit project is het hoge aantal flatgebouwen met achterstallig onderhoud in Bulgarije. Tegelijkertijd 

heeft het land een kennisachterstand en zijn er onvoldoende scholingsmogelijkheden voor het middelbaar 

beroepsonderwijs. De doelgroep in het project bestaat uit docenten en praktische kennisoverbrengers. Indirect 

profiteert natuurlijk de gehele branche van dit project. In de afgelopen jaren is het cijfer voor de bouw van 

nieuwe woningen en de renovatie van flatgebouwen met 12% toegenomen.

Opleidingsmodules om de hierboven geschetste benodigde kennis te verwerven zijn essentieel, maar moeten 

nog worden ontwikkeld.

Concreet gaat het om de volgende zaken:

 • Opleidingen energie-efficiënt bouwen voor renovatieprojecten aan de hand van opleidingsmodules van  

  de deelnemende partnerlanden.

 • Ontwikkeling van extra opleidingsmodules.

 • Ontwikkelen en testen van een handboek speciaal voor Bulgaarse bouwtechnieken.

 • Extra verbeteringen aan het handboek.

 • Opzetten van seminars in Bulgarije met deelnemers uit de bouwbranche.

 • Valorisatie van het project.

Partijen
 • Bulgarian Construction Chamber

 • AIDICO

 • DBBZ Pleven

 • GOA Infra Groep

 • Vocational House of Builders

 • Glavbolgarstroy

 • The Federation of Construction Industry in NRW

 • MGM Ltd.

Info
www.euroeneff.eu
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6.3.2 Education and Training in Fuel Cell-Heaters (ZuHause 3)

Doel
Zu Hause is een Leonardo Da Vinci-project voor het verspreiden van kennis over brandstofcel-cv-installaties. 

Hiervoor wordt binnen dit project een leermodule ontwikkeld.

Partners
 • FPB – Universiteit Bremen, Duitsland

 • Handwerkskammer Osnabrück-Emsland, Duitsland

 • Modern Learning GmbH, Bildung mit neuen Medien, Duitsland

 • LVH Bildung & Service Gen., Italie

 • Dublin Institute of Technology, Ierland

 • Kenteq, Nederland

 • Kaunas Regional Innovation Centre, Litouwen

 • FRAEMA, Spanje

 • Aspremetal, Spanje

Info
www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6926

www.fuelcellknowhow.com

6.3.3 Green skills

Doel
Dit project verkent werkgelegenheidseffecten, vaardigheidsvereisten en beleidsimplicaties van de overgang 

naar een groenere economie. Wat is nu eigenlijk de impact van milieu en klimaat op toekomstige vaardigheden? 

Daarnaast wil het project inzicht geven in de effectiviteit van een gewijzigd training- en onderwijsbeleid.

6.3.4 Developing and Operating a Machine Tools VOC-TEST Center Project

Doel 
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen en operationaliseren van Test Centra (vaardigheden, 

kennis, certificering) in elf verkozen sectoren om een duurzaam nationaal kwalificatiesysteem (NQS) te 

ontwikkelen, zodat op alle opleidingsniveaus passend kan worden geëvalueerd, beoordeeld en gecertificeerd in 

overeenstemming met het Europese kwalificatiekader.
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 7. Ontbrekende vaardigheden

7.1  Introductie

Dit hoofdstuk bevat een analyse van de benodigde ontwikkeling van het vakmanschap op weg naar 2020. Deze 

bestaat uit een beschrijving van de arbeidsmarktontwikkelingen en de identificatie van nieuwe opkomende 

vaardigheden en te verwachten behoeften en tekorten.

Om te bepalen welke ontwikkelingen zich de komende jaren zullen voordoen ten aanzien van het 

vakmanschap – naast de autonome arbeidsmarktontwikkelingen – is tevens gebruikgemaakt van de verwachte 

kwaliteitsverbetering van op te leveren nieuwe en gerenoveerde gebouwen.

Volgend op de beschrijving van de ontwikkelingen wordt in dit hoofdstuk een analyse gegeven van de initiële en 

de postinitiële opleidingen. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met samenvattende en concluderende tabellen.

7.2 Uitgangspunten kwantitatieve schatting op te leiden workforce

Prognose bouwvolume op korte termijn (2012-2014)
In juni 2012 heeft Euroconstruct1 haar driejaarsprognoses voor de bouwproductie gepubliceerd. Voor het vierde 

achtereenvolgende jaar zijn de prognoses in negatieve zin bijgesteld.

Voor 2012 wordt voor de Nederlandse woningbouwproductie een daling van het bouwvolume verwacht met 5% 

ten opzichte van 2011. In deze prognose daalt ook in 2013 de woningbouwproductie en wordt pas in 2014 een 

licht herstel verwacht. De prognose voor 2012 van het EIB is van eerdere datum en daardoor iets optimistischer. 

De prognose van TNO Bouw (december 2011) komt daarentegen dicht in de buurt van de prognose van 

Euroconstruct. Daarom hanteren wij voor de woningbouw de prognose van TNO2.

Het EIB verwacht al in 2013 een licht herstel in de bouw. In een persbericht van 16 augustus 2012 rapporteert 

het CBS echter een stijging van het aantal lopende WW-uitkeringen in de bouwnijverheid van bijna 60% in één 

jaar ( juli 2011 - juli 2012). Een dergelijke stijging is niet eerder voorgekomen. Daarbij moet ook nog worden 

meegewogen dat bijna 10% van de WW-uitkeringen is beëindigd vanwege het bereiken van de maximale 

uitkeringsduur en niet of nauwelijks door het vinden van een nieuwe baan in de bouw. 

Het aandeel van renovatie en onderhoud in de woningbouwproductie bedraagt ongeveer 55%. De 

productieomvang is redelijk stabiel. Het aandeel van renovatie en onderhoud in de totale bouwproductie neemt 

dan ook geleidelijk toe. De daling doet zich dus met name voor bij de productie van nieuwbouwwoningen3.

Voor de nieuwbouwprognose van de utiliteitsbouw gaan we voor 2012 en 2013 uit van een recente studie van 

Bouwkennis4. Bouwkennis geeft daarin aan dat naar verwachting de nieuwbouwproductie in de budgetsector 

in 2012 met bijna 10% krimpt, terwijl voor de marktsector een krimp van ruim 6% wordt verwacht. De 

nieuwbouwproductie in het utiliteitsbouwsegment komt volgens Bouwkennis in 2012 uit op ruim € 5,1 miljard. 

Voor 2013 wordt een verdere daling van de nieuwbouwproductie verwacht met nog eens 3%. In dat geval 

bedraagt de totale nieuwbouwwaarde in de utiliteitsbouw zelfs iets minder dan € 5 miljard. De keuze voor de 

prognose van Bouwkennis is ingegeven door de behoefte om de meest actuele gegevens te verwerken in een 

periode waarin de bouwnijverheid wordt geconfronteerd met een snel verslechterend beeld.

1 73de Euroconstruct Conference London, June 2012.
2 TNO, Bouwprognoses  2012-2016, december 2011.
3 Cobouw ,  21 augustus 2012: daling nieuwbouw woningen met 10% in een jaar.
4 Bouwkennis,  Prognose nieuwbouw Util iteitsbouw  2012-2015, juni 2012.
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Voor de prognose van de utiliteitsbouwproductie nieuwbouw in 2014 en van groot en klein onderhoud in 

de jaren 2012 tot 2014 gaan we uit van de prognoses 2012-2016 van TNO. Deze komen voor de korte termijn 

overeen met de tussentijdse actuele berichtgeving over de ontwikkelingen in dit segment van de bouw.

Tabel 7.1 - Prognose Bouwproductie 2012-2014 (Woningbouw en Utiliteitsbouw incl. onderhoud)

   2012 2013 2014
 Woningbouw: nieuwbouw en groot onderhoud woningen 15.420 15.190 16.070

 Woningbouw: onderhoud woningen 4.490 4.530 4.640

 Totaal woningbouw 19.910 19.720 20.710

 Utiliteitsbouw: nieuwbouw en groot onderhoud gebouwen 8.810 8.750 8.870

 Utiliteitsbouw: onderhoud 3.409 3.420 3.500

 Totaal utiliteitsbouw 12.219 12.170 12.370

 Bouwproductie bouwnijverheid met uitzondering van GWW-sector 32.129 31.890 33.080

Bronnen: TNO, Bouwprognoses 2012-2016 (december 2011) en Prognose nieuwbouw Utiliteitsbouw 2012-2015  ( juni 2012).

Prognose bouwvolume op langere termijn (2015-2020)
Veel van de huidige gebouwen in Nederland voldoen niet aan de behoeften en duurzaamheidsambities van 

overheid en gebruikers. Dit onderkennende stimuleert de Nederlandse overheid de komende jaren het behalen 

van hogere duurzaamheidsambities voor de bestaande bouw, onder meer door invoering van een Europese 

bepalingsmethode voor bestaande bouw (CEN-norm5). 

Onderzoekscentra als ECN en TNO en de industrie zien eveneens de gebreken van de bestaande 

gebouwenvoorraad. Ze spelen hierop in met onderzoek, beleidsvoorstellen en  de ontwikkeling van producten 

die geschikt zijn voor verduurzaming van de bestaande bouw. Er zijn inmiddels internationale markten ontstaan 

voor energiebesparende installaties en materialen voor de bouw, waardoor de prijs-kwaliteitverhouding van 

sommige producten sterk is verbeterd (o.a. zonnepanelen).

Ook aan de vraagkant verandert het nodige. De klant – opdrachtgever, eigenaar, huurder – toont steeds meer 

interesse in de voordelen van verduurzaming van bestaande gebouwen, en raakt zo ook meer en meer betrokken 

bij renovatiedoelen en -processen. Met het opleverlabel krijgt de klant meer controle over de energieprestatie 

van het gebouw. Deze ontwikkeling biedt goede kansen aan innovatieve bouw- en installatiebedrijven die 

inzetten op duurzaam renoveren6. De verwachting met betrekking tot de nieuwbouwproductie in de periode 

2015-2020 is minder positief. 

Trends als de terugtredende overheid, de druk op de financiering van de woningmarkt, de onzekere economische 

ontwikkeling, de onzekerheid over de waarde van het onroerend goed en de opkomst van het thuiswerken 

beperken de vraag naar nieuwe gebouwen en de mogelijkheid om nieuwbouw te financieren (zie het rapport 

Toekomstverkenning voor de bouwsector van Bouwend Nederland)7. Bouwend Nederland acht een scenario met 

een lage nieuwbouwproductie – in kleine porties die zijn toegespitst op de klantvraag – het meest waarschijnlijk 

en voorziet daarnaast grote verschillen in de regio’s. De toepassing van commodity-producten in combinatie met 

maatwerk zal daarbij toenemen.

Voor ondernemende, innovatieve bedrijven die inzetten op duurzaamheid blijven er goede kansen op de 

nieuwbouwmarkt. Achterblijvers en traditionele bouwbedrijven zullen afvallen. 

5 Zie brief 1-6-2012 van minister J.W.E. Spies aan de Tweede Kamer.
6 Hierbij  past de opmerking dat herstel van de bouwproductie en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in de jaren 2015-2020 afhankelijk is van de ruimte 
die de financiële sector biedt en van het beleid van de overheid (inzake regelgeving en gerichte overheidsinvesteringen).
7 Zie Bouwend Nederland, De Bouw in 2020 (april  2012).
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Samenvattende tabel 7.2 - Prognose Bouwproductie 2015-2020 in mld. euro’s: Bouwnijverheid exclusief SBI-codes 4.2 (GWW), 411 
(Projectontwikkeling) en 431 (Sloop en bouwrijp maken)

   2015 2016 2017 2018 2019 2020
 Woningbouw: nieuwbouw en groot  17.060 17.700 18.100 18.500 18.900 19.475

 onderhoud woningen

 Woningbouw: onderhoud woningen 4.700 4.740 5.000 5.300 5.600 6.050

 Totaal woningbouw 21.760 22.440 23.100 23.800 24.500 25.525

 Utiliteitsbouw: nieuwbouw en groot 10.370 10.430 10.600 10.900 11.300 11.875

 onderhoud gebouwen

 Utiliteitsbouw: onderhoud 3.560 3.700 3.950 4.250 4.525 4.800

 Totaal utiliteitsbouw 13.930 14.050 14.300 14.800 15.650 16.675

 Bouwnijverheid met uitzondering 35.690 36.490 37.400 38.600 40.150 42.200

 van GWW, Projectontwikkeling en 

 Sloop en bouwrijp maken

Bronnen: TNO, Bouwprognoses 2011-2016 (december 2011), EIB, De bouw in 2020, Bouwend Nederland (april 2012; Toekomstverkenning 2020).

In deze tabel is voor de jaren 2015 en 2016 uitgegaan van de prognoses van TNO. Voor het jaar 2020 is het 

toekomstscenario, zoals beschreven in de toekomstverkenning De Bouw in 2020 aangehouden. In dit scenario 

wordt uitgegaan van lage groei van de bouwproductie en het zogenoemde Rijnlands bouwnijverheidsbeleid met 

als kernwaarden innovatie en ondernemerschap. De bouwproductie in de tussenliggende jaren is geschat. 

Vertaling prognose bouwproductie naar relevante werkgelegenheid in de jaren 2012-2020
Nieuwe werkprocessen, technologische ontwikkelingen en aanpassingen in de ontwerp- en werkprocessen in de 

bouw hebben als oogmerk de (faal)kosten te verlagen en de kwaliteit van gebouwen te verbeteren8. 

Uit een sectorstudie is gebleken dat de arbeidsproductiviteit in de Nederlandse bouw sinds 2005 niet of 

nauwelijks is toegenomen en internationaal gezien op een laag peil blijft9 10.

TNO geeft in haar studie11 aan dat de arbeidsproductiviteit (toegevoegde waarde per arbeidsjaar) in 2011 

uitkwam op € 60.100 maar dat deze in 2012 daalt tot € 57.270. Een verklaring hiervoor is dat de daling 

van de productie leidt tot loze uren en dat personeel vaak pas wordt ontslagen als de gevolgen van de 

productiviteitsdaling merkbaar worden. In de bouw gaat het veelal om vakmensen waarmee een lange 

arbeidsrelatie is opgebouwd. Voor de zzp’er geldt dat deze in moeilijke tijden meer uren werkt dan in rekening 

kan worden gebracht. In de prognoses van de werkgelegenheid voor de komende jaren wordt door het EIB 

rekening gehouden met een beperkte stijging van de arbeidsproductiviteit (1,4% per jaar)12. 

De arbeidsproductiviteit in de bouw is de resultante van de invloed van een veelheid van factoren, zoals het 

kleinschaliger worden van de nieuwbouwprojecten, het binnenstedelijk bouwen/renoveren, ketenintegratie, 

informatie-uitwisseling, de ambitie om de faalkosten terug te dringen en het efficiënt omgaan met de klantvraag 

tijdens het bouwproces. 

Wanneer de bouw uit de recessie klimt, naar verwachting na 2014, is het van belang te sturen op verbetering van 

de arbeidsproductiviteit. 

8 Ontwikkelingen op het gebied van installaties, bouwmaterialen, ICT, BIM, SLIM Bouwen, Conceptueel Bouwen, Industrieel bouwen en andere.
9 ING, Sector visie toeleveranciers bouw  (13 juni 2012).
10 P. de Bruyn en W. Jonkhoff :  TNO 2006.
11 TNO, Bouwprognoses 2012-2016
12 EIB, De bouw in 2012 .
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In onderstaande tabel is de prognose van het bouwvolume vertaald naar arbeidsjaren en werkzame personen. 

Daarna is een verdeling gemaakt naar werknemers, zelfstandigen en uitzendkrachten/ gedetacheerden13.

Tabel 7.3 - Bouwnijverheid (SBI 4): Exclusief Projectontwikkeling (SBI 411), Grond-, weg- en waterbouw (SBI 42), Sloop en bouwrijp 
maken (SBI 431)

 Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 Productie (mld euro) 32.135 31.890 33.080 35.690 36.490 37.300 38.800 40.300 42.200

 Werkgelegenheid  350 347 351 352 353 354 356 358 360

 (x duizend 

 arbeidsjaren)

 Waarvan werknemers 236 234 237 237 238 239 240 241 243

 Waarvan overig 114 113 114 115 115 115 116 117 117

Tabel 7.4 - Arbeidsjaren in voorgaande tabel, verdeeld over sectoren conform verhoudingen in CBS-rapportage Arbeids- en 
financiële gegevens 2010 

      2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 Werknemers B&U 87 86 87 87 87 88 88 89 89

   Afwerking gebouwen 34 33 34 34 34 34 34 34 35

   Gespecialiseerd 25 25 25 25 25 25 25 26 26

   werkzaamheden

   Bouwinstallatie 91 90 91 91 91 92 92 93 93

    236 234 237 237 238 239 240 241 243

 Overige  B&U 40 40 40 40 40 40 41 41 41

   Afwerking gebouwen 37 37 37 37 37 37 38 38 38

   Gespecialiseerde 16 15 16 16 16 16 16 16 16

   werkzaamheden

   Bouwinstallatie 21 21 21 21 21 22 22 22 22

    114 113 114 115 115 115 116 117 117

 Totaal B&U 127 126 127 127 128 128 129 130 130

   Afwerking gebouwen 71 70 71 71 71 72 72 72 73

   Gespecialiseerde 41 40 41 41 41 41 41 42 42

   werkzaamheden

   Bouwinstallatie 112 111 112 113 113 113 114 115 115

      350 347 351 352 353 354 356 358 360

In het arbeidsmarktrapport 2010 van OTIB wordt aangegeven dat in de totale technische installatie circa 165.000 

mensen werkzaam zijn, waarvan ruim 60% in de bouwinstallatie. Opmerkelijk is dat het aantal zelfstandigen in de 

bouwinstallatie veel lager ligt dan in de bouw.

Om te bepalen welk aandeel de werkgelegenheid voor blue collar workers in het kader van BUS-NL heeft in het 

totaal is gekeken naar de relevante beroepen die moeten worden meegenomen en naar het opleidingsniveau 

binnen deze beroepen (met name niveau 2, 3 en 4 van mbo). 

13 EIB, Trends en ont wikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017  (23 april  2012) en CBS, Arbeids- en financiële gegevens 2010 bouwnijverheid .
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Tabel 7.5 - Berekening aantal op te leiden vakmensen in de bouwnijverheid

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 Werkgelegenheid x 1000

 arbeidsjaren 

 (Bouwnijverheid m.u.v . 

 de GWW-sector en 

 bedrijven die vallen onder 

 SBI-code 411 en 431)  350 349 353 354 355 356 358 360 362

 Waarvan in relevante beroepen14  81% 80% 79% 79% 78% 78% 77% 77% 76%

 Waarvan op vmbo en

 mbo 2-4* niveau.  81% 80% 79% 79% 78% 78% 77% 77% 76%

 Relevante werkgelegenheid

 x 1000 arbeidsjaren (afgerond) 230 223 220 221 216 217 212 213 209 

 Omrekeningsfactor naar aantal 

 werkzame personen15 1,07 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 1,1 1,1 1,2

 Behoefte aan opgeleide 

 vakmensen  246 239 238 239 235 236 233 235 251

*) Verschuiving van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo in de periode 2012-2020

Wil men de voor 2015 vereiste minimumniveaus voor het gebruik van herwinbare energie in de gebouwde 

omgeving halen, dan zal al in de tweede helft van 2013 een extra impuls moeten worden gegeven aan de 

‘upskilling’ van werkzame personen in de bouw. Dit betreft dan in de eerste plaats de scholing van circa 50-

70.000 mensen in de installatiesector. Maar niet minder belangrijk is de scholing van de vakmensen die werken 

aan de thermische schil van de gebouwen en die betrokken zijn bij de plaatsing en afwerking van bouwdelen 

waarin installatiecomponenten worden opgenomen. 

Als zowel de bouw- als de installatiesector op weg naar 2015 met volle inzet en succes toewerkt naar de 

doelstellingen, dan zal dit bedrijven en particulieren stimuleren om te investeren in de duurzaamheid van 

gebouwen en het gebruik van hernieuwbare energie16.

In de volgende tabel is aangegeven hoe de behoefte aan vakmensen is verdeeld over de verschillende beroepen 

en sectoren van de bouwnijverheid.

Voor de installatiesector is gebruikgemaakt van de gegevens uit het Arbeidsmarktrapport 2010 van OTIB en van 

CBS-gegevens. Voor de bouw is geput uit de Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2012 van Fundeon, 

de diverse structuuronderzoeken van HBA en de eerder aangehaalde rapporten van het EIB, TNO en Bouwend 

Nederland.

14 Werkenden in beroepen die binnen de scope van BUS-NL vallen maken ongeveer 80% uit van het totaal aantal werkende personen 
 (zie onder meer arbeidsmarktrappor t TI 2012).
15 Het percentage deeltijdbanen in de bouw neemt toe. Bovendien kunnen zzp’ers over het algemeen geen volledige werkweek declareren. 
 Zie ook TNO, Bouwprognoses  van 15 december 2012.
16 Aandeel hernieuwbare energie in 2020 komt mogelijk te laag uit voor de Europese ambitie.
 Naar ver wachting neemt bij  uitvoering van het vastgestelde beleid het aandeel hernieuwbare energie toe van de huidige 4% tot 8% in 2020 
 (met een bandbreedte van 7 tot 10%). Deze sterke toename komt vooral door extra productie van windenergie, meer gebruik van biobrandstoffen in 
 transpor t en meer inzet van duurzame warmte in de gebouwde omgeving; zie ECN-rappor t  Referentieraming energie en emissies:  actualisatie 2012.
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Tabel 7.6 - Aantallen op te leiden personen in beroepen die een direct raakvlak hebben met energieneutraal bouwen en het gebruik 
van herwinbare energie

 Beroepen  2012    2020
 (Directe arbeid in aantal personen) (Bouw)-  Bouw (Bouw)-  Bouw  
   installatie   installatie   
 Timmerman     61.111    61.000

 Metselaar    13.531    10.500

 Voeger    2.263    2.000

 Dakdekker (plat, hellend, riet, metaal)    10.609    11.000

 Steigerbouwer    1.426    1.300

 IJzervlechter    1.323    1.300

 Vloerenlegger    3.333    3.500

 Betonwerker    1.762    1.800

 Stukadoor    10.916    11.250

 Glaszetter    9.000    8.500

 Wand- en plafondmonteur    6.699    6.900

 Blokken- en elementen steller    838    800

 Tegelzetter    3.015    3.200

 Monteur 26.370    26.500  

 E-monteur 16.780    18.000  

 Loodgieter 8.390    8.500  

 Koeltechnisch monteur 1.200    1.300  

 Monteur overige montage 23.970    24.000  

 Nieuwe beroepen         7.000

    76.710  125.826 78.300  130.050

 Kader*         
 (Indirecte arbeid in aantal personen)        
 (Hoofd)uitvoerder 3.600  .595 3.800  9.500

 Werkvoorbereider 2.400  6.374 2.500  6.500

 Calculator/planner 4.790  3.236 5.030  3.400

 Overig kader    1.900 0  1.900

 Leidinggevend 4.790  6.238 4.500  6.000

    15.580  27.343 15.830  27.300

         

 Kolomtotaal 92.290  153.169 94.130  157.350

 Totaal installatie en bouw    245.459    251.479

Bij de voorlopige schatting van het aantal werkzame personen per beroep in 2020 is gekeken naar de 

productiviteitsontwikkelingen zoals eerder beschreven. 

Ook is rekening gehouden met trends in de bouw zoals:

 • Verschuiving van nieuwbouw naar renovatie, onderhoud en transformatie.

 • Ontwikkeling van prefabbouw.

 • Ontwikkeling van bouwmaterialen die relatief eenvoudig zijn toe te passen.

 • Toenemende aandacht voor de werkvoorbereiding en voor de uitvoering van details.

 • Implementeren van nieuwe werkprocessen en tools.

 • Innovaties op het gebied van de installatietechniek, homemotion en intelligente systemen.

Een onderbouwde en betrouwbare inschatting van het aantal werkenden per beroep te komen vraagt om nader 

onderzoek.
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7.3 Context: naar energieneutrale gebouwen

De verwachting is dat de kwaliteit van de op te leveren gebouwen de komende jaren zal verbeteren onder 

invloed van ondermeer de volgende samenwerkende factoren:

 • Strengere regelgeving (EPG, energielabel nieuwbouw).

 • (Professionele) opdrachtgever die zich beter bewust is van de prijs-kwaliteitverhouding en die onder  

  meer eisen stelt aan woongenot, gezond binnenklimaat en beperking van gebruikslasten (energie en  

  onderhoud), waarbij de relatie met de opdrachtnemer steeds constructiever en uitdagender wordt17.

 • Totaalconcepten die inspelen op de behoeften van de klant en die zullen worden ontwikkeld en 

  gerealiseerd door samenwerkende partners in de bouwketen.

 • Toenemend bewustzijn in de ontwikkelende en uitvoerende bouw dat de kwaliteit van woningen toe- 

  neemt als de bouwkundige en de installatietechnische aspecten optimaal op elkaar worden afgestemd.

 • Verbetering van methoden, technieken en processen om de bouwkwaliteit tijdens het bouwproces en 

  bij de oplevering te controleren (op aspecten als ventilatie, luchtdichtheid, isolatie, koudebruggen) en 

  de preventieve werking die daarvan uitgaat.

 • Economische ontwikkelingen die bouwbedrijven dwingen kostenefficiënt te bouwen en faalkosten tot  

  een minimum terug te brengen.

 • Toenemend bewustzijn van opdrachtgevers om alle kosten van een gebouw te beheersen 

  (Total Cost of Ownership).

Een belangrijke voorwaarde voor een positieve uitwerking van deze factoren op de bouwkwaliteit is dat de 

urgentie van kwaliteitsverbetering doordringt tot alle niveaus en in alle betrokken vakgebieden18. Dat geldt wat 

Build Up Skills NL betreft in het bijzonder voor de vakmensen en het middenkader in de uitvoerende bouw.

Om een beeld te schetsen van de uitdagingen waar de mensen in de uitvoerende bouw de komende jaren mee 

te maken zullen krijgen, bespreken we eerst de eindproducten die in het kader van energie-neutrale gebouwen 

moeten worden opgeleverd. 

Uit deze beschrijving leiden we vervolgens af welke vakbekwaamheden nodig zijn voor het realiseren van 

energieneutrale gebouwen en welke specialisaties of veranderingen mogelijk te verwachten zijn in de aard van 

het werk in de komende acht jaar. 

Als definitie voor ‘skill gaps’ hanteren we de definitie van Cedefop: “a skill gap is a situation in which the level of 

skills of the currently employed is less than that required to perform the job adequately or the type of skill does 

not match the requirements of the job” (Cedefop, 2010b). 

De ‘skill shortages’ worden als volgt gedefinieerd: “a situation in which the demand for a particular type of 

skill exceeds the supply of available people with that skill” (Cedefop, 2010b). “This is marked by the absence of 

sufficient appropriately qualified and experienced people to undertake particular roles when employers seek 

them. Skill shortages may be caused by a shortage of applicants with the relevant knowledge, personal qualities, 

qualifications or experience or by low pay and unattractive working conditions, which may deter suitable 

recruits from applying.”

Kenmerken van energieneutrale gebouwen
Energieneutrale gebouwen kenmerken zich in het algemeen door de volgende bouwfysische eigenschappen19:

 • Hoge luchtdichtheid.

 • Afwezigheid van koudebruggen/een laag lijnvormig warmteverlies.

 • Hoge Rc-waarde van daken, gevels en vloeren.

 • Lage U-waarde van kozijnen, ramen en deuren (isolatie en beglazing).

 • Optimale thermische massa, mogelijkheid tot koeling, beschaduwing, oriëntatie.

17 Bouwend Nederland, De bouw in 2020. Toekomst verkenning  (2012): Voor waarden voor succes.
18 Bouwend Nederland, De bouw in 2020. Toekomst verkenning  (2012): Twijfels bij  ambities voor 2020.
19 Qv;10 waarde, ψ waarde. Rc-waarde, U-waarde en F-factor.
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Naast deze bouwfysische eigenschappen zijn energieneutrale gebouwen veelal voorzien van:

 • Systemen die de warmte- en koelingsvraag verder reduceren.

 • Een of meer installaties en voorzieningen voor het benutten van duurzame energiebronnen om in de 

  resterende energievraag te kunnen voorzien.

 • Optimale daglichttoetreding en toepassing van materialen en systemen voor zonwering.

 • Systemen voor warmteterugwinning.

Bouwkundige concepten voor nieuwbouwwoningen en de renovatie van woningen
Er zijn de afgelopen jaren voor de Nederlandse markt meerdere bouwkundige concepten voor het realiseren van 

energieneutrale woningen uitgewerkt, zowel voor nieuwbouw als renovatie. 

Nieuwbouw

Tabel 7.7 - toont deze concepten20 voor het passiefhuis: 

   Concepten voor energieneutrale nieuwbouwwoningen met spouwmuur21  

  Binnenspouwblad Buitenspouwblad Vloer

 1 houtskeletbouw zonder leidingspouw gemetseld/gelijmd ribcassettevloer of 

    kanaalplaatvloer

 2 houtskeletbouw met leidingspouw gemetseld/gelijmd ribcassettevloer en houten vloer

 3 houtskeletbouw met leidingspouw gevelbekleding kanaalplaatvloer en houten vloer

 4 gemetseld/gelijmd/verdiepingshoge gemetseld gelijmd ribcassettevloer (bg) en 

  steenachtige prefabelementen  bekistingsplaatvloer

 5 gestort beton gemetseld/gelijmd ribcassettevloer, kanaalplaat vloer  

    en gestorte vloer

   Concepten voor energieneutrale nieuwbouwwoningen zonder spouwmuur
  Muuropbouw Extra isolatie aan de  Buitenzijde afwerking

 6 gevel van steenachtige blokken of  buitenzijde (steenachtig stuclaag/

  elementen met een hoge isolatiemateriaal, gevelbetimmering/

  isolatiewaarde minerale wol of harde steenstrips 

   isolatieplaat)

De helft van deze nieuwbouwconcepten heeft betrekking op houtskeletbouw (HSB), de reden daarvan is dat bij 

HSB-bouw de geïsoleerde elementen het milieu in geringe mate belasten22 en bovendien fabrieksmatig worden 

geproduceerd, waarbij kwaliteit-, isolatie- en maattoleranties aan hoge eisen voldoen23.

Naast deze passiefhuisconcepten zijn er door diverse marktpartijen ActiefHuis concepten uitgewerkt voor 

energieneutrale gebouwen, waarbij de nadruk ligt op:

 • Benutten van meerdere natuurlijke energiebronnen.

 • Elementen die de lichtinval, de natuurlijke ventilatie en de zonintrede24 regelen ten behoeve van een 

  gezond binnenklimaat.

 • Evenwicht met het omringende milieu (lokaal en mondiaal).

Voor het realiseren van alle concepten voor energieneutrale gebouwen geldt dat samenwerkend vakmanschap 

op de bouwplaats noodzakelijk is. Naarmate meer bouwdelen – vloeren, gevels, en daken – fabrieksmatig 

worden toegeleverd, verschuift het zwaartepunt van het werk op de bouwplaats van ter plaatse produceren naar 

stelwerk, montage en assemblagewerk. Daarbij komt het er net als bij de traditionele bouw op aan dat details 

met verstand van zaken en zeer nauwkeurig worden uitgevoerd, zodat warmteverliezen en aantasting van de 

constructie door vocht en ongedierte worden voorkomen.

20 Nieman, SBR-referentiedetails,  en fabrikanten als Isover, Rockwool, Ytong, Wienerberger.
21 Bij  nieuwbouw wordt vaak gebruikgemaakt van geïsoleerde constructieve dakelementen met I-liggers.
22 Duurzaam Bouwen, Afweging van duurzaamheidsaspecten van bouwsystemen ,  Depar tement Industriële Wetenschappen en Technologie: Braems en Croene.
23 WTCB-studie 2010: Houtskeletbouw: een systeem in volle ont wikkeling :  De ver wachting is dat in Vlaanderen 10-15% van de nieuwe eengezinswoningen tegen 
 2020 op deze wijze zal worden gebouwd.
24 w w w.activehouse.info.62



Renovatie

Voor de renovatie van bestaande woningen tot energieneutrale woningen zijn drie veel voorkomende 

woningtypen in Nederland tot in detail uitgewerkt25:

Tabel 7.8

 Woningtype Renovatiemaatregelen
 Woning met:

 - gemetseld 

  binnenblad

 - gemetseld 

  buitenblad 

 - ongeïsoleerde 

  stenen begane 

  grondvloer

 - spouw eventueel

  al voorzien van 

  spouwisolatie 

 

 Oude woning met

 - steensmuren 

 - houten begane 

  grondvloer 

 Renovatie met 

 behoud van aanzicht

 

 

 Woning met 

 - gemetseld 

  binnenblad

 - gemetseld 

  buitenblad

 - houten vloeren

 - isoleren begane grondvloer onderzijde

 - isoleren opgaande funderingsbalk, binnenspouwblad/bouwmuur onder de vloer

 - isoleren opgaande funderingsbalk buitenzijde (onder maaiveld)

 - aanbrengen buitengevelisolatie (waar nodig aangevuld met isoleren 

  spouwmuur)

 - toepassen geïsoleerde deuren, eventueel voorportaal maken

 - zorgen voor afwatering/luchtdichting bij raamdorpels en deuren

 - drievoudige beglazing toepassen

 - eventueel geïsoleerde voorzetwanden voor de bouwmuur toepassen

 - na-isolatie op bestaand dakbeschot 

 - zoldervloer afdekken met vloerplaten met verende onderkant 

 - aanbrengen kering optrekkend vocht in steensmuur

 - bodemafsluiter toepassen

 - onderzijde begane grond vloer isoleren met minerale wol en hulpbeplating

  ter ondersteuning isolatiemateriaal

 - aanbrengen dubbele vloerplaten

 - aanbrengen isolatie binnenzijde steensmuur i.c.m. voorzetwanden met

  regelwerk, isolatiemateriaal en beplating

 - aanbrengen extra houten raamkozijnen op een afdekkingconstructie van de 

  wandisolatie en geïsoleerde voorzetwand

 - toepassen drievoudig isolerende beglazing

 - plaatsen geïsoleerde voorzetwanden op de bouwmuur

 - isoleren verdiepingsvloeren aan de onderzijde met minerale wol en gipsplaat, 

 - gordingen verbreden, ruimte ertussen vullen met isolatiemateriaal, afdekken   

  met dakisolatiesysteem of regelwerk, beplating en isolatie

 - zoldervloer afdekken met vloerplaten met verende onderkant 

 - waterwerende en dampdoorlatende laag op dakbeschot en nieuwe tengels 

  en panlatten toepassen

 - luchtdicht daknok

 - verbreden en isoleren bestaande fundering aan de buitenzijde, aanleg grindbak

 - vervangen bestaande houten vloer door PS-combinatievloer aansluitend op   

  fundering binnenzijde

 - vervangen gemetseld buitenspouwblad door HSB-element met gevelbeplating

 - geïsoleerde deuren, eventueel voorportaal

 - afwatering/dichting isolatie bij raamdorpels en deuren

 - drievoudige beglazing 

 - zonwering ramen

 - vervangen dakbeschot en toepassing sporenkap/geïsoleerde dakelementen

 - na-isolatie op bestaand dakbeschot 

 - zoldervloer afdekken met vloerplaten met verende onderkant 

 - afdekken/afdichten bovenkant bouwmuur

 - luchtdichting daknok
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In hoofdstuk 3 is al aangegeven dat de implementatie van maatregelen om te komen tot energieneutrale 

woningen/gebouwen in de bestaande bouw technisch complexer is dan in de nieuwbouw. Communicatie 

met de klant/bewoner en de vereiste voorlichting over de gekozen oplossingen en het rendement zijn van 

groot belang. 

Kernthema’s zijn daarbij: zekerheid over energie-/duurzaamheidprestaties van maatregelen en de effecten op 

de woonlasten, het comfort en de gezondheid van het binnenklimaat.

Er zullen soms onconventionele oplossingen worden gekozen en uitgevoerd om hoge doelstellingen bij 

renovatieprojecten te realiseren. Vakmensen op een renovatiewerk worden meer dan bij nieuwbouwprojecten 

betrokken bij het bedenken van oplossingen voor (onvoorziene) problemen. Om de vooraf ten doel gestelde 

energieprestaties te bereiken is in de renovatie net als bij nieuwbouw een grote betrokkenheid van het 

uitvoerend en toezichthoudend personeel vereist. Dat geldt vanaf degene die het voorbereidende sloopwerk 

verricht tot en met degene die de afwerking voor zijn rekening neemt. 

Installatietechnische concepten voor toepassing in energieneutrale gebouwen
De oriëntatie, de compactheid, de grootte, de bouwmaterialen en de details hebben veel invloed op het 

gebouwgebonden energiegebruik. Dat geldt eveneens voor de kwaliteit van de bouwuitvoering. Ook de keuze 

en toepassing van installaties zijn van grote invloed op het gebouwgebonden energiegebruik. 

Bij het maken van keuzes voor toe te passen installaties dient met de bouwkundige aspecten rekening te worden 

gehouden. Omgekeerd geldt dit ook. Door een integrale benadering van bouw- en installatieaspecten worden 

betere resultaten behaald. 

In onderstaande tabel zijn per gebruikersbehoefte de installatiesystemen opgenomen die een bijdrage leveren 

aan de gebouwkwaliteit en die het gebouwgebonden energiegebruik beperken:

Tabel 7.9

   Toepassing installaties in energieneutrale woningen/gebouwen(?)
 Basisbehoefte Aspect Afstemming Systemen
    op behoefte 
 licht daglicht vraaggestuurd regulering

     daglichttoetreding 

   kunstlicht  ledverlichting 

 lucht luchtkwaliteit vraaggestuurde natuurlijke ventilatie grondbuisventilatie

    ventilatie

   luchtvochtigheid  mechanische ventilatie wtw

     hybride ventilatie openen/sluiten   

      ramen/roosters

      gebalanceerde ventilatie

      centrale/lokale ventilatie

 comfort wamte/koelte vraaggestuurde warmte-koudeopslag  betonkernactivering (BKA)  

    systemen (WKO) 

     thermische opslag PCM’s

     lagetemperatuur- vloer- en wandverwarming

     systemen

      klimaatplafonds

     zonnewarmte zonkoeling

      zonneboiler

      gestuurde zonneschermen

     verdampingskoeling 
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 water spoelwater  zonnewarmte zonneboiler

   drinkwater   douche wtw

      pompoptimalisatie

      leidingisolatie

 energie t.b.v. ruimte- vraaggestuurd wind

   verwarming 

   t.b.v. apparatuur  PV 

     boiler 

     biomassa 

     warmtepompen water-water en lucht-water

     warmtekrachtkoppeling

     (WKK) 

     restwarmte 

Veranderende werkprocessen op de bouw en het voorkomen van faalkosten
Het bouwen van energieneutrale gebouwen vraagt naast goed ontworpen concepten om aangepaste 

werkprocessen. In de nieuwe werkprocessen zouden de kwaliteit, gerelateerd aan normen en 

bepalingsmethoden een centrale rol moeten spelen. Dat geldt ook voor de bestektekeningen (2D-3D), en de 

instructies van de fabrikant/importeur. De bouwer en installateur zullen geen risico willen lopen om door de 

opdrachtgever, de hoofdaannemer, de leverancier of de overheid te worden aangesproken op de gevolgen van 

afwijkingen van normen, voorschriften en (detail)tekeningen. 

De kans dat deze afwijkingen ook daadwerkelijk voor of tijdens de oplevering worden geconstateerd neemt de 

komende jaren toe. Dit heeft vooral te maken met betere methoden en technieken die de bouwkundige en de 

installatietechnische kwaliteit objectief kunnen vaststellen26. 

Daarnaast is per 1 juli 2013 het energielabel voor nieuwbouw (woningen en utiliteitsbouw) verplicht. Voor het 

bepalen van het energielabel wordt bij oplevering de EPC in de praktijk getoetst.

Om herstelkosten te voorkomen en te voldoen aan de protocollen voor het nieuwbouwlabel wordt tussentijds 

meten/controleren naar verwachting onderdeel van werkproces in de bouw. Als gevolg hiervan krijgen 

vakmensen en het middenkader in de uitvoerende bouw met steeds meer controlemomenten te maken en zij 

zullen – ook ten bewijze van de juiste uitvoering – regelmatig situaties vastleggen op foto of video. 

Bij het realiseren van energieneutrale, kwalitatief hoogwaardige gebouwen wordt in de werkprocessen expliciet 

ruimte gereserveerd voor:

 • Voorlichting en instructie van vakmensen met betrekking tot de vereiste kwaliteit, waarbij ook wordt 

  ingegaan op eerder gemaakte fouten en valkuilen.

 • Regelmatige afstemming tijdens de bouw tussen uitvoerders en vaklieden van verschillende disciplines  

  ten aanzien van planning, aanvangscondities, materieelgebruik en andere zaken.

 • Communiceren bij afwijkingen van voorschriften, ontwerptekeningen en bestek, zodat een en ander kan  

  worden opgenomen in de projectdocumentatie (informatiemodel).

 • Evalueren en vastleggen van de ervaringen en het delen van kennis en informatie.

In het algemeen kan worden gesteld dat er meer tijd wordt ingeruimd voor overleg en beoordeling voorafgaand 

aan het feitelijke werk (bouwen, renoveren, installeren) en voor de evaluatie na afloop van het feitelijke werk. 

Willen de vakmensen en middenkaderfunctionarissen naar behoren kunnen participeren in deze nieuwe 

integrale werkprocessen, dan zullen ze over de nodige vaardigheden/competenties moeten beschikken. Dat 
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 nauwkeurig kan worden bepaald op welke plaatsen in een gebouw warmteverlies optreedt ten gevolge van koudebruggen, ontbrekende of natte isolatie, lekkages  
 en onbedoelde kieren en gaten. Bouwkundige thermografie wordt veelvuldig toegepast bij  bouwkundige inspecties en wordt gecombineerd met een opzettelijk  
 aangebrachte over- of onderdruk in het gebouw. 



geldt voor hun primaire rol, maar ook voor hun rol als ambassadeur van energiezuinige gebouwen/woningen en 

teamspeler. 

Tabel 7.10

 Benodigde vaardigheden/soft skills   Rol
 Kunde Onderdeel Uitvoerende Leiding Ambassadeur Teamspeler

 Communiceren luisteren  x x x x

   spreken/toelichten uitleggen  x x x

   anderen betrekken bij x x x x

   doelstelling

   enthousiast maken  x x x

   instrueren  x x 

   controleren en confronteren  x  

 Begrijpend begrijpend lezen technische  x  x x x

 lezen/interpreteren instructies en teksten

   lezen tekeningen (2D en 3D) x x  x

 Samenwerken met collega’s op de x x  x

   bouwplaats

   met ontwerpers en  x x x

   opdrachtgevers

 Documenteren foto’s nemen en versturen x x  

   vastleggen met tekst   x  x

   bijhouden en verspreiden 

   dossiers

 Vergaderen deelnemen aan planning- en x x  x               

   evaluatievergaderingen 

   leiden van planning- en  x  x

   evaluatievergaderingen

 Verantwoordelijkheid  voor kwaliteit uitvoering x x  x

 nemen voor melden x x  x

   afwijkingen/problemen

Een andere procesfactor bij het realiseren van energieneutrale gebouwen is de verwachte verschuiving van 

werkzaamheden op de bouwplaats naar prefabricage op fabriekslocaties. Hoewel de realiteit van de laatste jaren 

is dat prefab slechts langzaam terrein wint, mag ervan worden uitgegaan dat het streven naar energieneutrale 

gebouwen extra impulsen geeft aan de prefabbouw27.

7.4 Bestaande beroepen en beroepsuitoefening

Wanneer we kijken naar de beroepsuitoefening, op welke van de bestaande beroepen heeft de verduurzaming 

van de gebouwde omgeving dan de meeste impact? Voordat deze vraag kan worden beantwoord (paragraaf 5-6) 

geven we eerst een schets van de betreffende beroepen. 

De betrokken beroepen
In hoofdstuk 5 zijn de beroepen in de bouw- en installatiesector opgenomen die een raakvlak hebben met de 

doelstellingen van BUS-NL (figuur 4). Van de genoemde beroepen op de diverse mbo-niveaus zijn de volgende 

beroepen het meest relevant in het kader van BUS-NL28.

27 De prefabomgeving is meer gestandaardiseerd en gecontroleerd, ook ten aanzien van de klimatologische fabricageomstandigheden. Daardoor hebben 
 prefabelementen en prefabinstallaties over het algemeen een hogere en meer constante kwaliteit dan elementen of installaties die op de bouwplaats 
 worden geproduceerd/samengesteld.
28 Achter het beroep staan tussen haakjes de beroepsgebonden werkzaamheden in het kader van het realiseren van energieneutrale gebouwen.
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Installatie
 • Monteur en Servicemonteur E-installatie (zonne-energie, duurzaam licht, regeltechniek/domotica, 

  Power Quality en monitoring).

 • Monteur en Servicemonteur W-installatie (warmtepomp, energieopwekking, lagetemperatuursystemen, 

  ventilatiesystemen, monitoring en zonne-energie, thermisch).

 • Monteur en Servicemonteur Koudetechniek (ventilatiesystemen, monitoring, hogetemperatuur-

  koelsystemen en zonne-energie, koeling).

 • Monteur Dak (zonne-energie en windenergie).

 • Technische tekenaar installaties (alle installaties).

 • Werkvoorbereider installaties (alle installaties).

Bouw
 • Timmerman (vloer, gevel, dak, kozijnen, ramen en deuren, stelwerk, knooppunten).

 • Metselaar (isoleren, bescherming isolatie en constructie tegen vocht, knooppunten dak/muren, 

  dakdoorbrekingen, aansluiting op funderingsbalk).

 • Dakdekker (dakisolatie, bescherming isolatie en constructie, plaatsen en isoleren dakdoor-brekingen).

 • Glaszetter (plaatsen glas in ramen, deuren en kozijnen).

 • Stukadoor (isolatie gevel buitenzijde, isoleren gevel binnenzijde).

 • Plafond- en wandmonteur (isolatie binnenzijde).

 • Werkvoorbereider (voorbereiding bouwdelen en knooppunten).

 • Uitvoerder (toezicht bouwdelen en knooppunten).

Toelichting op de totstandkoming van de beroepenselectie
Voor de bepaling van de status quo is een inventarisatie gemaakt van de beroepen die in Nederland 

in de bouw- en installatiesector voorkomen. Er is een lijst opgesteld van de beroepsbenamingen die 

voorkomen in beroepscompetentieprofielen en kwalificatiedossiers. In deze lijst zijn naast de primaire 

beroepsbenamingen van competentieprofielen ook de alternatieve beroepsbenamingen mee-genomen, zoals 

deze in de beroepscompetentieprofielen worden vermeld. Uit de kwalificatiedossiers zijn de beroepsnamen 

overgenomen van de titel van het dossier en de beroepsbenamingen die voorkomen in de omschrijving van de 

uitstroommogelijkheden (uitstroomdifferentiatie). 

Aangezien er veel synoniemen en soms homoniemen voorkomen bij beroepsbenamingen, is ervoor gekozen 

om de inventarisatie in eerste instantie te beperken tot de beroepen zoals die voorkomen in de titels van 

de kwalificatiedossiers en de beroepscompetentieprofielen. Verder is ervoor gekozen om beroepen om 

pragmatische redenen binnen één vakgebied en één niveau te clusteren. Daarmee is een voor Build Up Skills NL 

hanteerbaar overzicht ontstaan, waarbij ervoor is gezorgd dat alle beroepen binnen één cel van de matrix terug 

te vinden zijn in de achterliggende database met beroepsnamen:
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Kader gespecialiceerde aannemerij 
(Uitvoerder, Werkvoorbereider, Calculator, Specialist)

Vakman, Gezel, Meewerkend Voorman/Uitvoerder, 
Allrounder (vakwerken)

Basis vakman

Relevante vakken/basisberoepen Bouw
voorkomend bij aannemerij, gespecialiseerde aannemerij 
en gespecialiseerde zzp-ers
(Mbo 2-4 Niveau) 

Niveau

4

3

2

 B10 B11

93871, 93873 93871, 93873

94931-3393320

93310 94920

beton
timmer
werken

timmer
werken

BETON
TIMMERMAN

TIMMERMAN



Zo gaan bijvoorbeeld onder cel B11-niveau 2 (timmerman, basisvakman) volgende beroepen schuil:

 • Timmerkracht Nieuwbouw

 • Timmerkracht Afbouw 

 • Timmerkracht HSB-bouw

 • Timmerkracht Restauratie

 • Timmerkracht Werkplaats

 • Timmerkracht Onderhoud

In het totale overzicht staan alleen de beroepen(groepen) uit de bouw- en installatiesector die een directe 

relatie hebben met de realisatie van energieneutrale gebouwen. Bij veel beroepen is deze relatie evident 

(zoals timmerkrachten en dakdekkers). Andere beroepen vragen om toelichting, zoals in het geval van de 

steigerbouwer die zich bij het bevestigen van de steiger bewust is van de noodzaak om de thermische schil 

intact te laten en waar nodig te herstellen. Voor de zwart ingekleurde beroepsgroepen geldt dat de relatie met 

BUS-NL het meest intensief is. Hier wordt ook de meeste inspanning gevraagd om de beroepsbeoefenaren op het 

vereiste niveau te brengen.

In het overzicht zijn de beroepoverstijgende beroepen in een aparte tabel opgenomen. Het gaat daarbij om 

beroepen die meer dan één vakgebied omvatten. 

7.5 Specialisaties en postinitiële scholing 

Om een beeld te krijgen van de beroepsspecialisaties en de nieuwe beroepen die voortkomen uit de wens 

om energieneutrale gebouwen te realiseren, zijn drie stappen gezet:

 1. Inventarisatie van het beschikbare aanbod aan postinitieel onderwijs dat een directe relatie heeft met 

  de opgave om energieneutrale woningen te realiseren. Om een beeld te krijgen van de bestaande 

  kloof zijn de relevante cursussen die opleiden tot gespecialiseerde, nieuwe beroepen (maar nog niet 

  zijn opgenomen in het initiële onderwijs) geclusterd tot ‘specialisaties’. 

 2. Op basis van de bouwkundige en installatietechnische concepten van energieneutrale gebouwen zijn  

  specialisaties onderkend die nodig zijn om kritische processen en details bij het realiseren van deze 

  concepten met succes uit te voeren en de daarbij toegepaste materialen, systemen en werkwijzen toe 

  te passen.

 3. Er is gekeken naar de praktijk, waarin specialisaties opduiken via reclame-uitingen van bedrijven op 

  de weg en op internet.

De aldus onderkende specialisaties zijn gekoppeld aan de basisberoepen uit de beroepskwalificatie-structuur. Dit 

is gedaan omdat ruim 40% van de instroom29 in de bouwnijverheid bestaat uit schoolverlaters. Ook wordt in de 

beschrijving van de doelgroep van postinitiële opleidingen verwezen naar de basisberoepen.

De resultaten hiervan zijn weergegeven in de bolletjesschema’s hieronder. De meest relevante specialisaties zijn 

hierna weergegeven voor zowel het bouwkundige als het installatietechnische werkveld.

    
29 De instroom is circa 5% van de werknemerspopulatie in de bouwnijverheid (Bewegingen op de Nederlandse Arbeidsmarkt 1999-2008).
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Figuur 2 - Voorbeelden van het bouwkundige werkveld (zie ook figuur 5.4)
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Figuur 3 - Voorbeelden van het installatietechnische werkveld (zie ook figuur 5.4)
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30 Bouwspecial Isolatie is een speciale uitgave over thermische isolatiematerialen in de bouw. Deze special is  meegezonden met de vakbladen Aannemer, 
    Bouw wereld en  Technisch gebouwbeheer  (uitgever Eisma, Bouwmedia, juni 2012).
31 Bron: VBI.

Mogelijk ontbrekende beroepen
Een aantal specialisaties is niet zomaar aan een bestaand beroepscompetentieprofiel te koppelen. Het gaat dan 

om de specialisaties rond isolatie en prefabelementen.

Isoleerder
In beroepenlijst die is afgeleid uit de beroepscompetentieprofielen komt het beroep 

(na-)isoleerder in de bouw niet voor. Wel zijn er veel specialisaties in dit kader. In België daarentegen is onlangs 

een beroepscompetentieprofiel ontwikkeld voor de isoleerder ruwbouw/dak. Dit profiel is gericht op de na-

isolatie van woningen en gebouwen en sluit aan bij het werk van na-isolatiespecialisten werkzaam in de bij VENIN 

aangesloten bedrijven in Nederland.

Bij het aanbrengen van isolatie bij nieuwbouw en renovaties worden veel fouten gemaakt. In de recent 

verschenen Bouwspecial Isolatie  die geheel is gewijd aan woningisolatie worden praktijkvoorbeelden van 

frequente fouten gegeven. Gezien de foutgevoeligheid zou het goed zijn dat met het oog op de ambities voor 

2020 ook het beroep van isoleerder wordt gedefinieerd. In de huidige praktijk is het namelijk niet altijd duidelijk 

wie verantwoordelijk is voor het correct aanbrengen van isolatiemateriaal. 

In een groot renovatieproject  werden onlangs houten begane grondvloeren vervangen door PS- 

combinatievloeren. Werkzaamheden als het uitgraven van de kruipruimte, het vlakken van het metselwerk van 

de fundering, het isoleren van het opgaand werk, het afdekken van de grond, het aanbrengen van leidingen en 

het aanbrengen van de geïsoleerde vloerelementen werden uitgevoerd door allerlei vaklieden, zoals metselaars, 

timmerlieden, grondwerkers, bouwopruimers en monteurs. De kwaliteit van het werk en van de behaalde 

isolatiewaarden was in dit renovatieproject sterk afhankelijk van het uitgeoefende toezicht en het bouwfysisch 

inzicht van de uitvoerder. 

Omdat de te behalen isolatiewaarden steeds belangrijker worden zouden op elke bouwplaats vakmensen 

werkzaam moeten zijn die verantwoordelijk zijn voor de juiste toepassing van isolatie- en afdichtingsmaterialen. 

Dit veronderstelt dat zij hiervoor een volwaardige beroepsopleiding hebben genoten.

Steller en monteur van prefabelementen in de bouw
In de beroepenlijst die is afgeleid uit de beroepscompetentieprofielen ontbreekt het beroep Steller en monteur 
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32 Zie Bewegingen op de Nederlandse Arbeidsmarkt 1999-2008 (CBS). 

van prefabelementen. Omdat (componenten van) daken, vloeren en gevels steeds vaker fabrieksmatig zullen 

worden gefabriceerd en er bij de montage in de omringende constructie veel mis kan gaan, is er veel voor te 

hiervoor speciale vakmensen op te leiden. Zij krijgen dan de verantwoordelijkheid voor het correct stellen en 

monteren van prefabonderdelen in nieuwbouw- en renovatieprojecten. In de opleiding kunnen specialisaties 

worden opgenomen voor steenachtige en houten prefabelementen. 

7.6 Initiële opleidingen voor de beroepen

De beroepscompetentieprofielen voor de initiële mbo-opleidingen (bouw en installatie) zijn gemiddeld acht tot 

twaalf jaar oud. Ze lopen daarmee achter op de recente ontwikkelingen in het vakgebied. Maar er moet in de 

mbo-opleidingen een belangrijke plaats worden ingeruimd voor kennis en vaardigheden die relevant zijn voor het 

realiseren van energiezuinige en duurzame gebouwen. Hoewel begrippen als duurzaam bouwen, warmteverlies, 

energie(gebruik), CO2-reductie, isoleren en andere met duurzaam bouwen verbonden begrippen nog nauwelijks 

voorkomen in de beroepspraktijk, zullen ze toch in verband met de BCP’s moeten worden gebracht.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat een BCP geen theoretisch document is. Het legt de werkzaamheden vast 

van een ervaren beroepsbeoefenaar. Het beschrijft daarbij niet de werkzaamheden in de toekomst, maar de 

werkzaamheden in het heden. Als werkzaamheden (nog) niet of nauwelijks voorkomen in de praktijk komen ze 

dus ook niet voor in het BCP. 

Verder moet worden gekeken naar de opleiding en actualisatie van de docenten in het mbo. De mbo-instellingen 

staan voor de zware opgave om veel nieuwe bouwkundedocenten en docenten installatietechniek te werven 

vanwege de vergrijzing32. Die vergrijzing is een van de grootste zorgpunten in de vakopleiding voor de bouw. 

Het zijn echter de docenten in het mbo die de actualiteit van het initiële beroepsonderwijs in de praktijk moeten 

brengen. Hun taak is leerlingen op te leiden die qua kennis en vaardigheden ook kunnen worden ingezet bij het 

realiseren van energieneutrale woningen. Met andere woorden: een actueel en deskundig docentenbestand dat 

de komende jaren leerlingen opleidt voor de bouw- en installatiesector is een belangrijke randvoorwaarde voor 

het realiseren van de doelstellingen van Build Up Skills NL.

7.7 Monitoring

Binnen Build Up Skills NL wordt samen met de marktpartijen in WP3 gewerkt aan afspraken over monitoring. 

Onderdeel van deze afspraken wordt het actueel houden van de analyse van de status quo en de ontwikkeling 

van opleidingsregistraties. Vanuit de actueel gehouden analyse kunnen mismatches in vaardigheidsontwikkeling 

worden gesignaleerd en voorkomen. Ook kan zo worden ingespeeld op nieuwe technische en procesinnovaties 

die specifieke eisen stellen aan de kennis en vaardigheden van de mensen op de werkvloer. Een bijkomend 

voordeel is dat de resultaten van scholing en bijscholing rond de benoemde specialisaties en nieuwe beroepen 

inzichtelijk worden.

7.8 Samenvatting en vervolg

De tabel hieronder laat zien welke basisberoepen er momenteel zijn en welke specialisaties nodig zijn om te 

komen tot de doelstellingen voor 2020. Voor de gespecialiseerde beroepen zijn opleidingen nodig. In de tabel 

staat aangegeven of deze opleidingen beschikbaar zullen zijn, en ook of dat in de toekomst in voldoende mate 

het geval zal zijn. Zo zullen er in de toekomst wel opleidingen voor de specialisatie zonne-energie voor de 

servicemonteur voor E-installaties zijn, maar niet genoeg. Dit komt doordat de techniek voor het opvangen 

van elektrische zonne-energie zich sterk ontwikkelt (nieuwe ontwikkeling: transparante raamkozijnen met 

zonnecellen). In de laatste kolom staan deze ingeschatte tekorten aan opleidingen aangegeven. Een ‘+’ betekent 

een overschot, een ‘-‘ een tekort en een ‘=’ betekent: hoeveelheid is in balans. 



Basisberoep

Bouwkundig (B)

B11 - Timmerman

 

 

 

 

 

 

 

B12 - Metselaar

 

 

 

B13 - Voeger

B14 - Dakdekker

 

 

B15 - Glaszetter

 

B16 - Stukadoor

(Pre) fabricage 

houtverw. Industrie

 

 

 

 

Overige 

bouwgerelateerde 

beroepen

 

 

 

 

 

NACE

F41.2.0 -  Construction of residential and 

non-residential buildings 

 

 

 

 

 

 

 

F41.2.0 - Construction of residential and 

non-residential buildings 

 

F41.2.0 - Construction of residential and 

non-residential buildings 

F43.9.1 - Roofing activities

 

F43.3.4 - Painting and glazing

 

F43.3.1 - Plastering

F41.2.0 - Construction of residential and 

non-residential buildings 

 

 

 

 

F41.2.0 - Construction of residential and 

non-residential buildings 

 

 

 

 

 

 

ISCO

 

7119 - Building frame and related trades workers not elsewhere classified

9113 - Building construction labourers

 

 

 

 

 

 

7119 - Building frame and related trades workers not elsewhere classified

 

9113 - Building construction labourers

7121 - Roofers

 

 

7125 - Glaziers

 

7123 - Plasterers

7115

?

?

?

7115

7124 - Insulation workers

7124 - Insulation workers

7124 - Insulation workers

7124 - Insulation workers

7124 - Insulation workers

7124 - Insulation workers
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Specialismen en vaardigheden

 

Bouwplaatsmonteur tuimelvensters

Bouwplaats steller prefab-HSB-gevelelementen

Specialist renovatie houten vloeren

Specialist renovatie houten dakconstructies

Bouwplaatsmonteur prefabdakkapellen

Bouwplaatsmonteur prefabdaken

Specialist gevelbetimmering

Bouwplaatsmonteur kozijnen, ramen en deuren

Specialist renovatie gemetselde funderingen

Specialist steenstriptoepassingen

Specialist renovatie gemetselde gevels

Specialist hoogwaardig geisoleerd metselwerk

Specialist renovatie gemetselde gevels 

Specialist monteur PV-systemen

Specialist montage zonthermische systemen

Specialist vegetatiedaken

Specialist hoogwaardig geisoleerd glas

Specialist zonwerende glasfolies

-

Bouwplaatsmonteur tuimelvensters

Bouwplaats steller prefab-HSB-gevelelementen

Bouwplaatsmonteur prefabdakkapellen

Bouwplaatsmonteur prefabdaken

Bouwplaatsmonteur kozijnen, ramen en deuren

Specialist na-isolatie vloeren

Specialist na-isolatie daken

Specialist na-isolatie kruipruimten

Specialist na-isolatie spouwmuren en gevels

Specialist gevelisolatie buitenzijde

Specialist isolatie kelders

Opleidingen

 

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Accreditatie

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Kwalificaties

 

94920

94920

94920

94920

94920

94920

94920

94920

93901

93901

93901

93901

93951

93841/93846/93845

93841/93846/93845

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

93600

94920

94920

94920

93841/93846/93845

94920

94920

94920

94920

94920

94920

94920

Inschatting tekort 

kwalificerende oplei-

dingen en opleiders

 =

=

-

=

=

-

=

-

=

=

=

=

=

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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 overschot(+), in evenwicht (=), tekort (kwantitatief, kwalitatief ) dus uit te breiden, aan te passen/actualiseren (-) 
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Basisberoep

Installatietechnisch (I)

I10 - Monteur 

E-installatie

 

 I11 - Servicemonteur 

E-installatie

 

 

 

I12 - Monteur 

W-installatie

 

 

 

I13 - Servicemonteur 

W-installatie

 

 

I16 - Monteur koude-

techniek

 

 

I17 - Servicemonteur 

koudetechniek

 

 

 

I18 - Monteur dak

 

NACE

F43.2.1 - Electrical installation

 

 

F43.2.1 - Electrical installation

M71.2.0 - Technical testing and analysis

 

 

 

F43.2.2 - Plumbing, heat and 

air-conditioning installation

 

 

 

F43.2.2 - Plumbing, heat and 

air-conditioning installation

M71.2.0 - Technical testing and analysis

 

 

 

 

 

F43.2.2 - Plumbing, heat and 

air-conditioning installation

 

 

F43.2.2 - Plumbing, heat and 

air-conditioning installation

M71.2.0 - Technical testing and analysis

 

 

F43.9.1 - Roofing activities

 

ISCO

 

7411 - Building and related electricians

 

 

7411 - Building and related electricians

 

 

 

 

7126 - Plumbers and pipe fitters

 

 

 

 

7126 - Plumbers and pipe fitters

 

 

 

 

 

 

7127 - Air conditioning and refrigeration mechanics

 

 

7127 - Air conditioning and refrigeration mechanics

 

 

 

7121 - Roofers

 

Door de toename van het gebruik in herbruikbare energie (zie figuur 5 en 6 uit hoofdstuk 5) lopen de tekorten 

naar verwachting op, zoals weergegeven in bovenstaande tabel. Hierdoor wordt het tekort aan deskundig 

personeel waarschijnlijk groter.

In het kader van de implementatie van de RES Directive zal eind 2012 accreditatie van bijscholing worden 

ingevoerd voor de RES-technieken in de installatiesector.

Vervolg
In de eerste fase van WP3 van Build Up Skills NL zal de analyse uit dit hoofdstuk verder worden uitgewerkt. Er zal 
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Specialismen en vaardigheden

 

Specialist duurzaam licht

Specialist zonne-energie

Specialist domotica

Specialist duurzaam licht

Specialist zonne-energie

Specialist domotica

Specialist power quality

Specialist energiemonitoring

Specialist warmtepompen

Specialist ventilatie

Specialist LTV

Specialist zonne-energie

Specialist energieopwekking

Specialist warmtepompen

Specialist ventilatie

Specialist LTV

Specialist zonne-energie

Specialist energieopwekking

Specialist energiemonitoring

Specialist EPA, energiebesparing/optimalisatie

Specialist ventilatie

Specialist hogetemperatuurkoeling (HTK)

Specialist zonne-energie

Specialist ventilatie

Specialist hogetemperatuurkoeling (HTK)

Specialist zonne-energie

Specialist energiemonitoring

Specialist zonne-energie

Specialist windenergie

Opleidingen

 

Niet beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Beschikbaar

Niet beschikbaar

Accreditatie

 

N.v.t.

nee

nee

N.v.t.

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Kwalificaties

 

Niet beschikbaar

94271

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

94321

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

94283

94283

94283

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

94323

94323

94323

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

94323

94273

Niet beschikbaar

94273

94332

Niet beschikbaar

94332

Niet beschikbaar

93841/93846/93845

Niet beschikbaar

Inschatting tekort 

kwalificerende oplei-

dingen en opleiders

-

-

-

-

-

-

-

-

=

=

=

=

-

=

=

=

=

-

-

=

=

-

=

=

-

=

-

=

-

een dynamisch overzicht moeten worden opgesteld, inclusief een tijdschema waarin per beroep staat aangegeven 

welke bekwaamheden vereist zijn met het oog op de doelstellingen ten aanzien van duurzaam bouwen, renoveren 

en installeren op weg naar 2020.

Voornemen is hierbij net als Cedfop (2012) onderscheid te maken tussen:

 (a)  Any change in the level of skill required.

 (b)  Any change in the type of skill required.

 (c)  Whether the skill is required within an existing occupation or a new occupation.

 (d)  Whether the job is required within a new industry or within an existing industry.
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 8. Belemmeringen

In dit hoofdstuk worden afzonderlijk de meest belangrijke belemmeringen in relatie tot bouwpraktijk (8.1), 

bouwonderwijs (8.2) en algemeen de gebouwde omgeving (8.3) beschreven. 

De bouwpraktijk van vandaag wordt niet alleen geraakt door de economische crisis, maar kampt ook nog eens 

met de traditioneel gebrekkige samenwerking tussen vele disciplines en specialismen die de bouw rijk is. 

Naast de aanwezige kloof tussen praktijk en onderwijs en de economische malaise vormt – gezien vanuit 

het perspectief van Build Up Skills – de afwezigheid van duurzaamheids(competenties) in verschillende 

opleidingsomschrijvingen een echte belemmering. Hoewel de redenen hiervoor begrijpelijk zijn – je kunt de 

omschrijvingen immers pas ontwikkelen als ze in de praktijk evident zijn – is alleen maar afwachten totdat ze een 

‘beroepenissue’ zijn in ieder geval niet de goede weg. 

In het algemeen zijn imago- en cultuuraspecten in de bouw duidelijk voor verbetering vatbaar, waarmee ook 

allerlei afgeleide negatieve verschijnselen binnen de gebouwde omgeving kunnen worden verbeterd. 

8.1  Belemmeringen bouw

De algemene kenmerken van de bouw zijn deels ook de belemmeringen, zoals veelheid van specialismen 

(weerspiegeld in het grote aantal brancheorganisaties), waardoor communicatie en afstemming per definitie 

een belemmering vormen. Verder bestaat er een focus op nieuwbouw in plaats van bestaande bouw en is de 

algemene houding passief: men komt pas echt in beweging indien o.a. regulering dat vereist.

De overheersende lineaire redenering is: (1) door aanscherping van prestatie-eisen ontstaan nieuwe 

technologische innovaties, wat (2) de behoefte aan gekwalificeerd personeel (voor toepassing van deze 

technologieën) doet toenemen, waardoor (3) de noodzaak voor nieuwe opleidingen ontstaat, en waarna zelfs 

(4) nieuwe beroepen ontstaan. Maar dit is een achterafredenering, heel bruikbaar voor een rationalisering van 

ontwikkelingen nadat die hebben plaatsgevonden, maar niet voor het initiëren van de benodigde veranderingen. 

Technologische innovaties in de huidige bouw komen primair van de toeleveringsindustrie, waarna koplopers 

ermee aan de slag gaan. Zolang er nog genoeg mensen te vinden zijn om het werk op de traditionele manier te 

doen zal het innoverend vermogen (waar de bouwsector zelf de trekker voor is) laag blijven.

8.1.1 Onduidelijkheid over wie initiatief neemt

De ambities voor de bouw voor 2020 zijn globaal geschetst, zoals bijvoorbeeld weergegeven door 

ondernemersorganisatie Bouwend Nederland. Het ‘hoe’ moet de markt zelf invullen. De bouw legt de 

verantwoordelijkheid voor het inzetten van energiebesparende maatregelen echter nogal snel neer bij 

opdrachtgever en overheid. Men acteert eerder op basis van de vraag dan vanuit een eigen visie op 

duurzaamheid.

Opdrachtgevers echter blijken erg terughoudend te zijn bij het vragen naar energiebesparende maatregelen/

duurzaamheid. Uit de BouwKennis Duurzaamheid & Energie Monitor 2012 blijkt dat de opdrachtgever als de 

grootste belemmering voor de toepassing van duurzame maatregelen wordt gezien. Daarnaast noemen 

corporaties relatief vaak de aannemer B&U als belemmerende partij. De bouw weet niet voldoende hierover te 

communiceren en acteert vanuit een afwachtende houding. Dat is deels ook te begrijpen, omdat de financiële 

crisis de bouw een flinke tik heeft gegeven, en de banken moeilijker geld verstrekken voor projecten en/of aan 

bedrijven/woningcorporaties/ ontwikkelaars.
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De economische crisis is op korte termijn zeker de grootste belemmering, omdat het MKB voornamelijk 

focust op overleven – en duurzaamheidsaspecten in de bouw zijn daar niet automatisch onderdeel van. De 

economische potentie van duurzaamheid wordt overigens door lang niet iedereen in de bouw voldoende 

begrepen. De vraag vanuit opdrachtgevers is in veel gevallen eerder gebaseerd op de prijs dan op energie- en 

duurzaamheidsaspecten. Er is hier een relatie te zien met het gebrek aan draagvlak van het beleid, dat vooral 

ontstaat door onzekerheden op het gebied van financiering, garantieverklaring, vergunningverlening, een 

overmatige bureaucratie en niet bijzonder realistische eisen in het kader van de stimuleringsregelingen.

De geleverde kwaliteit binnen de bouwkolom voldoet regelmatig niet aan de eisen/wensen van de klant. 

Hierdoor is de reputatie van de sector niet best. De controle op eigen werk mist vaak binnen de bouw. Er moet 

dus worden gestuurd op kwaliteit, en dit is zeker in het kader van duurzame technieken van essentieel belang.

8.1.2 Gebrek aan samenwerking tussen disciplines

In het algemeen kan worden gesteld dat, ondanks duidelijke vorderingen afgelopen jaren, de situatie in de 

bouw nog steeds een ‘prisoner’s dilemma’ is, waarbij partijen alleen hun eigen belangen dienen omdat ze elkaar 

wantrouwen en liever individueel opereren. Meer communicatie, cultuuromslag en beter samenwerken vormen 

het toekomstbeeld. Echte samenwerking vindt echter nog steeds alleen maar mondjesmaat plaats. Wil men 

kennis optimaal gebruiken, dan moet die kennis worden gedeeld. Maar veel bedrijven willen die kennis absoluut 

niet delen uit concurrentieoverwegingen. Door gebrek aan samenwerking wordt kennis of kunde die niet in huis 

is ingekocht, namelijk door externen in te huren.

Jezelf zien als een onderdeel van het grotere geheel van het bouwproject, daar schort het vaak aan. Ook de 

samenhang tussen disciplines wordt uit het oog verloren: welke onderdelen/werkzaamheden van de andere 

disciplines zijn voor je eigen rekening van belang? Bewustwording en houding moeten veranderen, ook ten 

opzichte van andere beroepen.

De verduurzaming van installaties is deels afhankelijk van de bouwkundige kwaliteit. Beroepen moeten oog 

krijgen voor elkaars bijdragen en behoeften. Vakmensen worden echter beoordeeld op meters en snelheid, wat 

in feite een perverse prikkel is. Men wordt niet beoordeeld op de bijdrage aan het totale proces. Tegelijkertijd is 

er weinig tot geen informatie beschikbaar over het actuele kennis- en kundeniveau van de beroepsbeoefenaars. 

Breng medewerkers daarom eens met elkaar in contact en laat ze ervaringen delen. De stukadoor wordt 

bijvoorbeeld niet afgerekend op zijn functioneren in het bouwteam of de bouwketen. Hij wordt uitsluitend 

beoordeeld op zijn stukadoorsvaardigheden, en naar communicatieve kwaliteiten wordt niet gevraagd. Het gaat 

er dus om hoe de werkman wordt beoordeeld en beloond. De basis is wel vakmanschap, maar samenwerking en 

communicatie komen  ook in de opleidingen te weinig aan de orde.

Door het gebrek aan samenwerking tussen verschillende disciplines zijn er ook nauwelijks 

disciplineoverstijgende beroepen. Er is in de bouw een hoge mate van specialisatie, en beroepen worden nog 

steeds zeer sterk in hokjes geplaatst, waarbij disciplineoverstijgende activiteiten of opleidingen niet worden 

gestimuleerd of zelfs worden ontmoedigd. 

Op het niveau van het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen is het een belemmering dat de activiteiten 

van de werklui afzonderlijk van de hele keten van activiteiten van totstandkoming van gebouwen worden 

beschouwd. Zo worden de faalkosten volledig vanuit het oogpunt van ‘excellente uitvoering’ bekeken, maar 

niet vanuit de koppeling met de daaraan voorafgaande activiteiten, en wat de mogelijke bijdrage vanuit 

uitvoering of werkvloer kan zijn. Al is het maar om vanuit hun kennis en competenties bestaande aanpakken en 

besluitvormingsprocessen te evalueren en te kijken of die als input voor nieuwe aanpakken kunnen dienen.
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Werkelijke energiebesparing heeft uiteindelijk ook te maken met consumentengedrag en reële prestaties van 

technische oplossingen. Deze liggen vaak lager dan de testwaarden uit het lab. Dit betekent dat het moeilijk is 

om verdienmodellen op te stellen. De stand van de beschikbare technieken wordt als voldoende gezien, al gaat 

het vaak om deelproducten/-oplossingen en ontbreken totaalconcepten. Dat weerspiegelt zich ook in de grote 

versplintering van initiatieven die voor opdrachtgevers moeilijk zichtbaar zijn. 

8.1.3 Onvoldoende investering in kennis

Mede door de huidige crisis zijn bouwbedrijven steeds minder geneigd om vaste krachten in dienst te hebben en 

houden. Bouwbedrijven worden steeds meer een soort ‘uitzendbureaus’ met de vele uitzendkrachten en zzp’ers 

die ze inhuren. Doordat er geen vast personeel meer is, is er ook geen personeel om op cursus te sturen en komt 

het verwerven van kennis voor rekening van de zzp’er. Die moet voor zichzelf dan beslissen of hij investeert in 

nieuwe kennis of werk blijft zoeken in projecten waar hij de kennis al voor in huis heeft.

Voor zzp’ers betekent het volgen van een opleiding dubbel investeren: naast de kosten van de opleiding zelf 

kan er in de tijd die wordt besteed aan de opleiding niet worden gewerkt, en zijn er dus geen inkomsten. De 

opleiding moet bovendien nog eens worden ingepast naast de gewone werkzaamheden. Dit pleit (alweer) voor 

een aanpak ‘on the job’.

Indien de markt geen duurzame maatregelen vraagt, is het voor bouwbedrijven en zzp’ers niet lonend om te 

investeren in kennis.

8.1.4 Onvoldoende bekendheid met kunde buitenlandse aanbieders

Taalbarrières worden niet gezien als belangrijke belemmering voor het behalen van de 2020-doelstellingen. 

Laaggeletterdheid bij veel bouwvakkers is wel een risico. Er is in de bouw een toenemende inzet van 

buitenlandse arbeid opgetreden in de laatste jaren, voornamelijk via detacherings- en uitzendbureaus en via 

bedrijfjes die door buitenlanders worden opgericht (zzp’ers) (EIB 2009a). Hoe het kennisniveau van buitenlandse 

krachten zich ontwikkelt ten opzichte van Nederlandse bouwvakkers is niet bekend.

 

Tabel 8.1 - Aantal bedrijven met 1 werkzame persoon en aantal bedrijven opgericht door personen geboren in de MOE, 1 januari 2008 
(EIB 2009a)

   totaal Waarvan
 Sector zzp Polen Tsjechië Slowakije Hongarije Roemenie Bulgarije Totaal 

          MOE

 Alg.burg./utiliteitsbouw 6.203 391 93 12 7 29 90 622

 Klussenbedrijven 25.432 3.470 184 93 39 132 486 4.404

 Stukadoren 3.183 125 5 5 1 7 63 206

 Timmeren 12.352 155 34 7 10 3 36 245

 Schilderen/glaszetten 7.663 241 22 15 2 8 42 330

 Overig 26.251 283 18 2 68 25 195 591

 Bouw 81.084 4.665 356 134 127 204 912 6.398

8.2 Belemmeringen initieel en postinitieel onderwijs

8.2.1 Kloof tussen opleiding en praktijk

Het mbo bereidt mensen voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. Om de aansluiting op de 

arbeidsmarkt te garanderen hebben mbo-scholen uitgebreide contacten met het regionale bedrijfsleven, 
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gemeenten en maatschappelijke organisaties. Langs deze weg worden regelmatig de laatste actuele 

ontwikkelingen gecommuniceerd met als doel de bevindingen te vertalen in het curriculum in de extra voor 

dit doel gereserveerde 20% van de opleidingstijd. Dit betekent dat de vrijblijvendheid groot is en daarmee 

ook de diversiteit in uitvoering. ROC’s onderscheiden zich in de mate en snelheid waarin dergelijke nieuwe 

ontwikkelingen daadwerkelijk worden geïmplementeerd. In die zin vormt de lange ontwikkeltijd – gemiddeld 

twee jaar – van kwalificatiedossiers, waarin een en ander kan worden gereguleerd een belemmering tussen 

opleidingen en de praktijk. De kwalificatiedossiers vormen de basis voor de curricula die vervolgens door het 

initieel onderwijs worden ontwikkeld. Het onderwijs kan zo onvoldoende snel aansluiten aan actuele behoeften 

en ontwikkelingen van de markt.

Het initieel onderwijs wordt nu gebruikt om kennis, vaardigheden en competenties aan te leren die nodig zijn 

voor het dagelijks functioneren op een ‘gemiddelde’ bouwplaats. Nieuwe technieken en methoden worden pas 

opgepakt in het postinitieel onderwijs en vinden, als ze belangrijk genoeg zijn, vanzelf hun weg naar het initieel 

onderwijs.

Een ander probleem dat in de praktijk een rol speelt is dat opleiders niet altijd voldoende worden bijgeschoold in 

de nieuwste technieken. Hierdoor kunnen kennis en kunde na verloop van tijd achterlopen bij de praktijk. Binnen 

het mbo wordt bijvoorbeeld niet geleerd de klant als eerste uitgangspunt te nemen.

De bouw- en installatiewereld zijn erg gescheiden. Wil er op een goede manier kunnen worden ingespeeld op de 

ontwikkeling van vergaande energiebesparing, dan vraagt dat om een meer integrale opleiding bouw/installatie. 

Dan gaat het bijvoorbeeld over samenwerking tussen bouw en installatie. Dakdekkers moeten bij de montage 

van zonne-energie immers goed kunnen samenwerken met installatiemonteurs die binnen aan de slag zijn. 

8.2.2 Duurzaamheid geen thema in opleiding

Het is nog niet duidelijk in hoeverre vaardigheden met betrekking tot energiebesparing en duurzaamheid een 

rol spelen in de nieuwe curricula. In de kwalificatiedossiers is tot nu toe geen relatie gelegd tussen duurzame 

energie en beroepscompetenties/functiecompetenties. De mate waarin duurzaamheidscompetenties worden 

ontwikkeld is nu afhankelijk van de regionale invullingen van de mbo-opleidingen dan wel van de manier waarop 

individuele docenten dit thema in hun lessen verwerken. 

De kwalificatiestructuur wordt op dit moment herzien. Het aantal kwalificaties zal worden teruggebracht door 

het invoeren van een domeinstructuur. Deze moet leiden tot meer samenhang en meer ruimte geven aan de 

ontwikkeling van duurzaamheidscompetenties. Het is nog onduidelijk hoe dat gaat gebeuren en wat de impact 

ervan kan zijn. Duidelijk is dat andere manieren van bouwen nodig zijn. Dit betekent concreet dat ook de 

opleiders moeten worden bijgeschoold. 

 

8.2.3 Daling aantal leerlingen

De Regionale Opleidingscentra (ROC’s) weten inmiddels dat in tijden van laagconjunctuur het aantal deelnemers 

aan de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) stijgt en dat het aantal deelnemers aan de Beroepsbegeleidende 

Leerweg (BBL) afneemt. Dit doet zich met name voor op de lagere opleidingen. Op dit moment kampt de sector 

met een sterk teruglopend aantal leerlingen, zowel in de BOL als in de BBL. Een ander punt is de snelle uitstroom 

van schoolverlaters, rond 25% binnen vier jaar. Daarnaast verlaat het huidig onderwijspersoneel ook in rap tempo 

de arbeidsmarkt in verband met pensionering.

Het onderwijs levert mede door de O&O-financiering vanuit de bedrijfstak een belangrijke bijdrage aan het 

prestatievermogen van de bouw. Deze bijdrage is stevig onder druk komen staan door een combinatie van 

ontwikkelingen: sterke specialisatie/fragmentatie, toenemende fixatie op efficiencymaatregelen en afnemende 

betrokkenheid/inzet van bedrijven bij de programmering en uitvoering van onderzoek en onderwijs. 
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Een toenemend flexibele arbeidsmarkt betekent dat werkgevers minder vaak investeren in opleiding/bijscholing 

van hun werknemers. De verantwoordelijkheid voor het verwerven van nieuwe vaardigheden en competenties 

wordt dus steeds vaker bij de werknemer neergelegd.

8.2.4 Onoverzichtelijkheid aanbod postinitiële opleidingen

Het postinitiële scholingsaanbod is nogal onoverzichtelijk en versplinterd. De bouwsector kan echter via 

de catalogi van de Scholingsfondsen een overzicht van de mogelijke cursussen raadplegen. Toegang tot de 

catalogus voor bouwopleidingen betekent dat de aanbieders voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Dit geldt 

dan weer niet voor de catalogus van het opleidingsfonds voor de technische installatiebranche. Daarnaast is er 

aanbod, met name inzake nieuwe thema’s, dat voor een groot deel afhankelijk is van regionale initiatieven en 

particuliere opleiders. Vaak werken toeleveranciers en grote bedrijven samen aan de ontwikkeling van voor hen 

relevant aanbod. Daardoor ontstaan overlappingen van onderwerpen of ontbreekt aanbod. 

Bij gewenste cursussen is niet altijd bekend of ze bestaan of nog in ontwikkeling zijn. Met name voor de 

opkomende technieken (zoals groene gevel, duurzame verlichting, phase change materials) is op dit moment 

slechts een beperkt aantal cursussen beschikbaar. Voor technieken die al in de markt bekend zijn is het 

aanbod groter. De kwaliteit van het aanbod is zeer divers en er is geen gestandaardiseerde accreditatie. Deze 

omstandigheden bemoeilijken het verkrijgen van duurzaamheidscompetenties.

8.3 Overige belemmeringen

Naast de belemmeringen op het gebied van kennis en opleidingen zijn er belemmeringen die te maken hebben 

met eigenaars/bewoners en de gebouwde omgeving zelf: 

 • Eigenaars/bewoners van woningen zullen niet altijd even sterk geneigd zijn om energiebesparende   

  maatregelen door te voeren, omdat dit in de regel een (flinke) investering vooraf vraagt, terwijl de 

  terugverdientijd meerdere jaren in beslag kan nemen. In de huidige economische situatie kan dit 

  voldoende belemmering zijn om bouwkundige maatregelen uit te stellen. 

 • Eerder uitgevoerde energiebesparende maatregelen kunnen een rem vormen op het nemen van 

  aanvullende maatregelen: op het moment dat er in het (recente) verleden al aanpassingen gedaan zijn,  

  bijvoorbeeld het vervangen van dubbel glas voor HR-glas, kan dit ertoe leiden dat er niet ook nog 

  geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld dak en/of gevelisolatie.

 • In het geval van rijtjeswoningen, of bij appartementengebouwen met een VVE (vereniging van 

  eigenaren), kan instemming van meerdere bewoners nodig zijn om bepaalde energiebesparende   

  maatregelen door te voeren. Indien niet iedere bewoner hetzelfde denkt over de noodzaak van de   

  maatregelen, dan dit het besluitvormingsproces frustreren en blijven maatregelen achterwege.

 • Bouwkundige eigenschappen van gebouwen of de directe omgeving kunnen energiebesparende   

  maatregelen moeilijk of onmogelijk maken: gebrek aan ruimte om dakisolatie te plaatsen, buitenisolatie  

  niet mogelijk vanwege monumentale status van het gebouw of beschermd stadsgezicht, enz.
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 9. Conclusies

Voorgaande hoofdstukken hebben laten zien dat er voor de Nederlandse bouw veel belemmeringen en 

zorgaspecten te benoemen zijn, zowel in de breedte als in de diepte van de problematiek gerelateerd aan de 

2020-doelstellingen. Onderstaande conclusies focussen vanuit de scope van Build Up Skills NL op de komende 

uitwerking van de nationale roadmap.

Het bouwen van energieneutrale gebouwen vraagt in eerste instantie om aangepaste werkprocessen. In de 

nieuwe werkprocessen zal de kwaliteit – gerelateerd aan normen en bepalingsmethoden – een centrale rol 

(moeten) spelen. De (potentiële) opdrachtgevers moeten daarbij in ieder geval beter worden geïnformeerd over 

de gezamenlijke mogelijkheden van verschillende disciplines in de bouw, zodat er sneller goede afwegingen 

kunnen worden gemaakt. Gezien de ervaringen uit het verleden is het zeer de vraag of de bouwpraktijk ook de 

opdrachtgever actief moet willen veranderen. De situatie in opleidingen is anders. Daar moet meer focus op de 

omgang met de klant komen, onder meer via de ontwikkeling van een proactieve houding.

De eerste voorwaarde voor een positieve uitwerking op de bouwkwaliteit is dat de urgentie van 

kwaliteitsverbetering doordringt tot op alle niveaus en in alle betrokken vakgebieden in de bouw. Dat geldt 

in het bijzonder voor de vakmensen en het middenkader in de uitvoerende bouw. Wil men de vooraf ten 

doel gestelde energieprestaties bereiken in de renovatie en bij nieuwbouw, dan vraagt dit om een grote 

betrokkenheid van het uitvoerend en toezichthoudend personeel. 

In het algemeen kan worden gesteld dat er meer tijd nodig is voor overleg en inhoudelijke beoordeling, 

voorafgaand aan het feitelijke werk (bouwen, renoveren, installeren), alsook voor de evaluatie na afloop ervan. 

Het gaat daarbij met name om reële prestaties van technische oplossingen en controle van eigen werk. De 

beschikbaarheid van informatie (uitwisseling) over het niveau van kennis en kunde van de beroepsbeoefenaars 

moet ook worden verbeterd en de uitwisseling ervan bevorderd. Dit maakt het ook mogelijk om te monitoren of 

het aan (een gebrek aan) vakmanschap of aan andere (bedrijfs)factoren ligt dat de faalkosten in de bouw zo hoog 

zijn. Bovendien is zowel de communicatie naar de klant en/of gebruiker als een voortdurend goede voorlichting 

over de gekozen oplossingen en het rendement daarvan van groot belang.

Verschillende disciplines moeten zichzelf ook zien als een onderdeel van het grotere geheel van het bouwproject. 

Vanuit de samenhang moet men weten welke onderdelen/werkzaamheden van de andere disciplines voor eigen 

rekening van belang zijn. Beroepen moeten oog krijgen voor elkaars bijdragen en behoeften. Kennisdeling is 

het meest effectief via kennisontwikkeling op de werkvloer, omdat het juist daar een noodzakelijke voorwaarde 

vormt en minder een vrijwillige activiteit. Gezien het feit dat feedback vanaf de werkvloer essentieel is voor de 

verbetering van bouwactiviteiten, lijkt de ontwikkeling van een aanpak ‘on-the-job’ de meest logische. Dat gaat 

ook op voor een betere uitwisseling (en mogelijk zelfs integratie) tussen bouw- en installatiewerelden.

Door het huidige gebrek aan samenwerking tussen verschillende disciplines zijn er ook nauwelijks 

disciplineoverstijgende beroepen. Er is een hoge mate van specialisatie, en beroepen worden nog steeds zeer 

sterk in hokjes geplaatst, waarbij disciplineoverstijgende activiteiten of opleidingen niet worden gestimuleerd 

of zelfs worden ontmoedigd. De kern van de problematiek bij opleidingen voor de bouw en installatie is dat de 

kwalificatiedossiers de basis vormen voor de curricula die door het initieel onderwijs worden ontwikkeld. Het 

onderwijs kan zo onvoldoende snel aansluiten op actuele behoeften en ontwikkelingen van de markt. De vraag is 

of hier iets aan kan/moet worden gedaan, of dat dit voornamelijk (of uitsluitend) via postinitieel onderwijs op te 

lossen is. De (enige) uitweg uit deze impasse lijkt een sterke focus op docenten met meer kennis en meer vrijheid. 

De bestaande en actieve erkende leerbedrijven vormen, mogelijk samen met steeds groter wordende groep van 

hooggekwalificeerde zzp’ers, een belangrijk en waardevol potentieel in de bouw.
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De kwalificatiestructuur wordt op dit moment herzien. Het aantal kwalificaties zal worden teruggebracht door 

het invoeren van een domeinstructuur. Deze moet leiden tot meer samenhang en meer ruimte geven aan 

de ontwikkeling van duurzaamheidscompetenties. Het is nog onduidelijk hoe dat gaat gebeuren en wat de 

impact ervan kan zijn. Duidelijk is dat andere manieren van bouwen nodig zijn. Dit betekent concreet dat ook 

de opleiders moeten worden bijgeschoold. Hun taak is leerlingen op te leiden die qua kennis en vaardigheden 

kunnen worden ingezet bij het realiseren van energieneutrale gebouwen. De mbo-instellingen staan 

tegelijkertijd voor de zware opgave om veel nieuwe bouwkundedocenten en docenten installatietechniek te 

werven. Dit komt door de vergrijzing, een van de grootste zorgpunten inzake de vakopleiding in de bouw.

Willen we stimuleren dat in de mbo-opleidingen een belangrijke plaats wordt ingeruimd voor kennis en 

vaardigheden die relevant zijn voor het realiseren van energiezuinige en duurzame gebouwen, dan is misschien 

ook een herziening van de beroepscompetentieprofielen nodig. Energiezuinige aspecten maken nu nog maar 

mondjesmaat deel uit van de dagelijkse praktijk, en zijn dus ook niet terug te vinden in de te vernieuwen BCP’s. 

Hoewel begrippen als duurzaam bouwen, warmteverlies, energie(gebruik), CO2-reductie, isoleren en andere met 

duurzaam bouwen verbonden begrippen nauwelijks voorkomen in de praktijk, zullen ze toch in verband met de 

BCP’s moeten worden gebracht. In initiële opleidingen zal meer nadruk op de kwaliteit van het eindwerk(stuk) en 

de verwerking van het materiaal in de context moeten worden gelegd in plaats van op snelheid van productie en 

verwerking van de losse materialen. In combinatie met ‘soft skills’ moet er een focus op integrale voorbereiding, 

evaluatie en samenwerking (ambassadeurschap) komen. 

In een toenemend flexibele arbeidsmarkt waarin werkgevers minder vaak investeren in opleiding/bijscholing van 

hun werknemers wordt de verantwoordelijkheid voor het verwerven van nieuwe vaardigheden en competenties 

steeds vaker neergelegd bij de werknemer. Deze in essentie remmende ontwikkeling voor het bereiken van de 

2020-doelstellingen kan ook worden aangegrepen voor onder meer een versneld ontstaan van specialisaties 

en nieuwe beroepen, zoals isolatiespecialist en steller/monteur prefabbouwdelen/-componenten. Er is nog 

een andere procesfactor die een rol speelt bij de realisering van energieneutrale gebouwen, namelijk de 

langverwachte verschuiving van werkzaamheden op de bouwplaats naar prefabricage op fabriekslocaties. Deze 

factor kan indirect ook effect sorteren op bestaande beroepen. Deze verschuiving zal, hoewel de huidige trends 

dit nog niet laten zien, een extra stimulans krijgen doordat prefabelementen en prefabinstallaties een hogere en 

meer constante kwaliteit garanderen dan elementen of installaties die op de bouwplaats worden geproduceerd 

of samengesteld. 

Vanuit dit perspectief is er geen enkele twijfel aan het belang van een snelle en goede uitwerking van een 

nationale roadmap.
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 E N E R G Y  T R A I N I N G  

F O R  B U I L D E R S

B U I L D  U P  

S K I L L S

BUILD UP Skills
The  EU  Sus ta inab le  Bu i ld ing  Work fo rce  In i t i a t i ve  i n  the 

f i e ld  o f  energy  e f f i c i ency  and  renewab le  energy

BUILD UP Skills is a strategic initiative under the Intelligent 

Energy Europe (IEE) programme to boost continuing or 

further education and training of craftsmen and other on-site 

construction workers and systems installers in the building sector. 

The final aim is to increase the number of qualified workers across 

Europe to deliver renovations offering a high energy performance 

as well as new, nearly zero-energy buildings. The initiative 

addresses skills in relation to energy efficiency and renewable 

energy in all types of buildings.

BUILD  UP  Sk i l l s  has  two  phases :

 I. First, the objective is to set up national qualification platforms and roadmaps to successfully train   

  the building workforce in order to meet the targets for 2020 and beyond.

 II. Based on these roadmaps, the second step is to facilitate the introduction of new and/or the   

  upgrading of existing qualification and training schemes.

Throughout the whole duration of the initiative, regular exchange activities are organised at EU level to 

underline the European dimension of this important initiative and to foster the learning among countries.

The BUILD UP Skills Initiative contributes to the objectives of two flagship initiatives of the Commission’s 

‘Europe 2020’ strategy — ‘Resource-efficient Europe’ and ‘An Agenda for new skills and jobs’. It is part of the 

Commission’s Energy Efficiency Action Plan 2011. It will also enhance interactions with the existing structures 

and funding instruments like the European Social Fund (ESF) and the Lifelong Learning Programme and will 

be based on the European Qualification Framework (EQF) and its learning outcome approach.


