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Inhoud

Inleiding

In Nederland zijn woningen structureel schaars. Het kabinet heeft daarom de 
doelstelling om minimaal 75.000 woningen per jaar te bouwen. Dat is echter een flinke 
uitdaging. Er is te weinig direct beschikbare bouwgrond en door de coronacrisis kan 
ook de vraag naar nieuwbouw, ondanks de structurele schaarste, tijdelijk terugvallen 
doordat consumenten onzeker zijn en grote aankopen als een nieuw huis even uit 
kunnen stellen. Dit gebeurde ook tijdens de financiële crisis. Op termijn neemt de 
vraag door het structurele tekort echter weer toe waardoor bouwkosten weer oplopen 
en personeelstekorten weer een probleem kunnen worden. 

Om (weer toekomstige) personeelstekorten en oplopende bouwkosten te beperken 
wordt vaak geopperd om het bouwproces verder te industrialiseren waaronder we
verstaan het vervangen van handwerk door machines. Dit kan bijvoorbeeld door meer 
prefab-woningen te bouwen. Dan dalen de bouwkosten is de gedachte en zijn er ook 
minder arbeidskrachten nodig.

Nu is prefab al een best oude bouwmethode. In de jaren ‘60 van de vorige eeuw werd 
daarmee al gebouwd maar het is daarna uit de gratie geraakt. Momenteel is er juist 
weer veel aandacht voor deze wijze van bouwen. Maar wat is prefab en industrialiseren 
van het bouwproces eigenlijk precies? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe ver is de 
Nederlandse bouw met industrialiseren, wat zijn de risico’s en dilemma’s en wat zijn 
de gevolgen voor de prijzen en de verhoudingen binnen de keten?

In deze publicatie beantwoordt het ING Economisch Bureau bovenstaande vragen. We 
focussen daarbij waar mogelijk op de woningbouw maar vaak nemen we vanwege 
gebrek aan specifieke data de gehele bouwsector onder de loep.
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Conclusie

Industrialisatie: Lagere kosten maar meer risico’s

Nog weinig machines in de bouw
De bouwsector is vergeleken met de industrie nog nauwelijks 
geïndustrialiseerd. Een medewerker in de bouw beschikt 
over €11.100 aan waarde van machines en installaties. In de 
industrie is dit met ruim €115.000 meer dan 10 keer zoveel. 

Industrialisatie kent voor- en nadelen
Voor bouwbedrijven zijn er naast voordelen ook grote nadelen 
aan industrialisatie. Zo verliezen bouwers (een deel) van hun 
flexibiliteit die ze juist nodig hebben vanwege de volatiele 
markt zoals nu tijdens de coronacrisis. Ook de mogelijkheden 
voor maatwerk gaan (deels) verloren.

De voor- en nadelen van industrialisatie

Succesvol industrialiseren door voordelen te benutten 
en nadelen te beperken
Om zoveel mogelijk van de voordelen te profiteren en 
de nadelen te beperken kunnen bouwbedrijven met 
industrialisatie succesvol zijn door:
• Een flexibele schil aan te houden voor een deel van de 

productie. Een bouwbedrijf profiteert dan gedeeltelijk van 
de voordelen van industrialisatie, maar verliest niet aan 
flexibiliteit indien de markt (tijdelijk) tegenzit. 

• Nieuwbouw en renovatie te combineren: Industrialisatie 
is steeds beter mogelijk voor renovatie en verduurzaming. 
In deze markten is de vraag minder volatiel, waardoor de 
investering in machinematige productie minder risicovol is.

• Vroeg betrokken te zijn bij het bouwontwerp: Om 
standaardisatie te bereiken is vroege betrokkenheid bij 
het bouwontwerp essentieel. Hier ligt ook een rol voor 
de opdrachtgever en architect om de mogelijkheden 
van industrialisatie vroegtijdig te bespreken met het 
(geïndustrialiseerde) bouwbedrijf.

Industrialisatie kan leiden tot volatielere prijzen, meer 
risico’s en hogere grondprijzen
Vooral vanwege capaciteitstekorten voor de coronacrisis waren 
of zijn veel bouwbedrijven bezig met verdere industrialisatie. 
Als dit doorzet heeft dat gevolgen voor de keten en de 
prijzen. Zo kunnen bouwkosten dalen. Bij nieuwbouw kan de 
grondbezitter dan de grondprijs verhogen waardoor de totale 
stichtingskosten van een woning toch ongeveer gelijk blijven. 
Winsten van bouwbedrijven nemen dan niet of nauwelijks toe. 
Daarbij nemen de risico’s voor bouwbedrijven toe. Ze hebben 
bij industrialisatie hogere vaste kosten door de investeringen 
in machines en bedrijfsgebouwen. Dit kan leiden tot volatielere 
prijzen. Zo kan het doen van zaken in een krimpmarkt op (hele) 
lage prijzen altijd nog beter voor het bedrijf zijn dan het laten 
stilstaan van een fabriek.

Bron: ING Economisch Bureau

Meer industrialisatie kan leiden tot lagere nieuwbouwprijzen, hogere grondprijzen, volatielere bouwkosten en 
minder personeel

  Voordelen

• Goedkoper
• Hogere kwaliteit
• Minder personeel nodig
• Minder milieu impact

  Nadelen

• Hogere vaste kosten
• Volatielere prijzen
• Minder maatwerk

Succesvolle koplopers van industrialisatie maken door concurrentievoordeel meer winst

Als ‘volgers’ ook de stap maken dalen hun kosten en daalt door concurrentie de prijs (en de winst van de koplopers)

Door e�ciënter werken is er
minder personeel nodig

Prijzen van bouwkosten worden volatieler
(blz. 7)

Grondprijzen stijgen
(blz. 17)

Door hogere vaste kosten nemen
risico’s voor bouwbedrijven toe

Nieuwbouwwoningen worden
(tijdelijk) goedkoper

<< Inhoud
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Wat is industrialisatie van de bouw? 

1.1 Bij industrialisatie nemen machines handwerk over 

Er wordt veel gesproken over industrialisering 
van het bouwproces. Maar wat is het eigenlijk? 
Dat bespreken we op deze pagina.

Industrialiseren: machines vervangen handwerk
Industrialisering in de bouw is het mechaniseren van 
productieprocessen waarbij handwerk door machines wordt 
uitgevoerd om de arbeidsproductiviteit te verhogen.

Hoe verhoudt industrialisatie zich tot andere termen als 
prefab, modulair bouwen en robotisering?

Modulair bouwen is standaardiseren
Modulair bouwen (ook wel legolisering of standaardisering 
genoemd) is gedeeltelijk een onderdeel van industrialisering. 
Daarbij worden er standaard elementen (modules of 
concepten) gemaakt die op de bouwplaats in elkaar worden 
gezet tot één gebouw. Vaak worden deze elementen in een 
fabriek (offsite) geprefabriceerd en kan daarbij gebruik worden 
gemaakt van robots. Het is ook mogelijk om modulair niet 
industrieel te bouwen op de bouwplaats, maar dit komt 
minder voor.

Prefab: produceren in de fabriek
Bij prefab (ook wel offsite construction genoemd) worden 
productiewerkzaamheden op een andere plek dan de 
bouwplaats gedaan (vaak in een fabriek waarbij vaak gebruik 
wordt gemaakt van machines). Bij alle bouwwerkzaamheden 
is er wel een zekere mate van offsite bouwen en prefab. 

Robotisering: geavanceerde mechanisering
Robotisering is handelingen laten uitvoeren door 
geavanceerde machines (robots) die:
• Herprogrammeerbaar zijn;
• Automatisch bestuurd worden;
• Drie of meer assen hebben;
• Zowel gefixeerd op één plek als mobiel kunnen zijn;
• Voor meerdere doelen te gebruiken zijn.
Bij robotisering wordt vaak gekozen voor prefab, zodat de 
robots in een fabriek zonder weersinvloeden functioneren.

Wat zijn de voor- en nadelen van industrialisering van 
het bouwproces? Dit bespreken we in de volgende twee 
paragrafen.

■ Poland ■ Germany

Industrialisering
Gebruik maken van machines

Modulair bouwen
Gebruik maken van standaard 
elementen

Robotisering
Gebruik maken van robots

Prefab
Produceren in de fabriek

Industrialisering
Gebruik maken van machines

Modulair bouwen
Gebruik maken van standaard 
elementen

Robotisering
Gebruik maken van robots

Prefab
Produceren in de fabriek

Overlap tussen industrialisering, modulair bouwen, 
prefab en robotisering
Verhouding van verschillende begrippen industrialisatie*

* Robotisering valt volledig binnen industrialisering. Modulair bouwen en prefab 
zijn deels een verzameling van industrialisering. Zo hoeft modulair bouwen 
niet per definitie te gebeuren met machines en kan prefab ook in een fabriek 
met de hand in elkaar gezet worden. Digitalisering speelt bij de verschillende 
begrippen vaak ook een rol en is vaak ook een eerste voorwaarde.

Bron: ING Economisch Bureau

<< Inhoud
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Wat zijn de voordelen van industrialisatie? 

1.2 Voordelen: Goedkoper, kwaliteit beter & minder milieu impact

• Minder personeel
Doordat machines handwerk vervangen.

• Minder weersinvloeden
Bij prefab bouwen kan er ongeacht de weersituatie
geproduceerd worden.

• Fouten voorkomen
Door repeterende processen wordt het bouwproces
gestroomlijnd. Het traditionele bouwproces is juist gevoelig
voor “beginnersfouten” doordat het vaak steeds anders is.

• Eenvoudiger correcties uitvoeren
Dit is in de fabriekshal makkelijker dan op een bouwplaats.

• Sneller bouwen
Waardoor de aannemer eerder zijn aanneemsom ontvangt
en mogelijk een hogere prijs kan vragen doordat de
vastgoedeigenaar ook eerder huurinkomsten ontvangt.

Uit de interviews en uit de literatuur blijkt dat bouwkosten 
10%-15% kunnen dalen als het bouwproces geïndustrialiseerd 
wordt. Dit kan oplopen bij toenemende schaalvoordelen.

• Steeds verder optimalisatie
Industrialisatie zorgt voor een betere kwaliteit doordat
producten en processen steeds verder verbetert worden.
Er wordt niet, zoals bij traditionele bouw, steeds weer iets
anders gebouwd.

• Geconditioneerde werkomstandigheden
De kwaliteit is ook beter door de geconditioneerde
werkomstandigheden in een fabriek waardoor bijvoorbeeld
beton bij de ideale vochtigheid en temperatuur uithardt.

• Betere kwaliteitscontrole
Er is in de fabriek een betere controle uit te voeren dan op de
bouwplaats zodat er meer fouten hersteld worden.

• Herbruikbaar
Modulair bouwen zorgt voor standaard maten waardoor
bouwmaterialen sneller herbruikbaar zijn in een ander
gebouw en er dus minder gesloopt hoeft te worden.

• Minder transportbewegingen
Bij prefab bouwen neemt ook het aantal
transportbewegingen naar de bouwplaats af wat leidt tot
minder uitstoot (CO2 en stikstof) en minder overlast voor
omwonenden.

• Minder afval
Materialen die over zijn, kunnen bij prefab eenvoudiger
gebruikt worden voor een volgend product. Bij productie op
de bouwplaats moeten materialen die over zijn eerst weer
naar een andere bouwplaats gebracht worden en worden
daardoor vaak (onnodig) weggegooid.

Industrialisatie biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele bouw:

Goedkoper Hogere kwaliteit Minder milieu impact

<< Inhoud
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Wat zijn de nadelen van industrialisatie? 

1.3 Nadelen: Hogere vaste kosten in volatiele markt

Hogere vaste kosten in een volatiele markt
Industrialisering vraagt om flinke investeringen. Een 
fabriekshal kost al snel € 25 à € 50 miljoen. De vaste kosten 
lopen hierdoor enorm op, wat catastrofaal kan zijn als de 
bouwproductie (tijdelijk) terugvalt.

Prijzen nog volatieler bij meer industrialisatie
In een krimpende markt, wat in de conjunctuurgevoelige 
bouwsector regelmatig voorkomt, laten geïndustrialiseerde 
bouwers hun prijzen nog harder zakken om hun vaste 
kosten te dekken. Ze kunnen gedwongen worden dit te 
doen tot de variabele kosten (ver onder de kostprijs) die bij 
geïndustrialiseerde bouw juist een relatief kleiner aandeel 

hebben. Het doen van zaken op deze lage prijzen op korte 
termijn is voor een bedrijf beter dan het laten stilstaan van 
een fabriek maar laat de prijzen wel extra dalen en kan de 
continuïteit van een bedrijf in gevaar brengen.

Lange termijn investering bij afnemende aantallen
Momenteel is er een flinke structurele vraag naar woningen 
Op korte termijn kan deze door de coronacrisis afnemen maar 
zal daarna nog wel jaren hoog zijn door bevolkingsgroei en 
een toename van het aantal huishoudens. Op lange termijn 
neemt deze uitbreidingsvraag echter af doordat de groei van 
het aantal huishoudens afneemt naar een lager niveau. Deze 
structurele daling is na de jaren ‘70 van de vorige eeuw al 

ingezet. Bouwers krijgen hierdoor op lange termijn te maken 
met een krimpmarkt waardoor het moeilijker is investeringen 
in industrialisatie terug te verdienen.

Maatwerk minder eenvoudig leverbaar
Als laatste levert industrialisatie ook homogene(re) 
massaproductie. Dit betekent absoluut niet dat industriële 
bouw een eenheidsworst is, er kan zeker ook juist mass 
customisation geleverd worden. Maar in de bouw, waar 
vaak maatwerk gevraagd wordt, kan dit wel voor problemen 
zorgen als met de eigen geïndustrialiseerde bouwmethode 
niet aan het ontwerp van een architect kan worden voldaan. 
Doordat aanbestedingen/uitvragen de afgelopen jaren minder 
dichtgetimmerd zijn en er meer ruimte is voor inbreng van 
bouwbedrijven neemt dit nadeel wel af. 

Er zijn ook nadelen van industrialisering van de bouw:

Bouw veel volatieler dan industrie
Volumeontwikkeling toegevoegde waarde (%jaar-op-jaar)

Benodigde nieuwbouw neemt komende decennia af
Gemiddelde jaarlijkse ontwikkeling per decennia in aantallen

Bouwbedrijf minder flexibel door industrialisatie

Bron: CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau Bron: CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau Bron: ING Economisch Bureau
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Hoe ver is de industrialisatie?

2.1 Industrialisatie: minder ver dan de industrie, gelijk met andere 
landen 

In dit hoofdstuk bekijken we hoe ver Nederlandse bouwbedrijven het bouwproces al geïndustrialiseerd 
hebben. Daar is echter niet één vaste maatstaf voor en een éénduidig antwoord vinden we dan ook 
niet. Het geeft wel inzicht op verschillende gebieden van industrialisatie. Zo zien we dat:

Bouwbedrijven relatief weinig machines en bedrijfsgebouwen 
in bezit hebben in vergelijking met de industrie.
(blz. 10)

De mate van robotisering ten opzichte van andere landen 
hoog is maar in vergelijking met de industrie laag.
(blz. 11)

Het aandeel prefab in de Nederlandse bouw in vergelijking 
met andere landen bovengemiddeld is.
(blz. 12)

<< Inhoud
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Hoeveel machines hebben bouwbedrijven?

2.2 Nog weinig machines door benodigde flexibiliteit

Bouw heeft weinig machines en installaties
Om het bouwproces te industrialiseren zijn machines en ander 
materieel nodig. Uit de figuur hieronder blijkt dat de bouw nog 
weinig van deze kapitaalgoederen op de balans heeft staan in 
vergelijking met de industrie. Een gemiddeld bouwbedrijf heeft 
ongeveer €11.100 aan waarde van machines en installaties 
voor iedere werkzame persoon, in de industrie is dit met ruim 
€115.000 meer dan 10 (!) keer zoveel. Voor de waarde van 
de bedrijfsgebouwen (o.a. prefabfabrieken) is een soortgelijk 
beeld te zien. Industrialisatie van het bouwproces is dus (nog) 
beperkt.

Benodigde flexibiliteit belemmert industrialisatie
De beperkte industrialisatie komt doordat bouwbedrijven 
een zeer hoge mate van flexibiliteit nodig hebben zoals we 
zagen in de laatste paragraaf van het vorige hoofdstuk. 
Vooral de volatiele markt speelt daarbij parten om de vaste 
kosten ook in economische minder goede tijden te kunnen 
dekken. Snel op en af kunnen schalen is voor bouwbedrijven 
essentieel. Logisch dat, zolang de volatiliteit hoog blijft, veel 
bouwbedrijven daarom kiezen om niet (teveel) te investeren in 
machines die zwaar op de vaste lastendrukken en bovendien 
vaak maar één soort taak kunnen uitvoeren.

Bouwvakker heeft weinig machines tot z’n beschikking
Waarde van machines per werkzame persoon, 2018

Bron: CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau

Ook in andere sectoren remt volatiliteit de 
industrialisatie
Het is niet alleen in de bouwsector waar een 
onzekere vraag de industrialisatie belemmert. Ook 
in andere sectoren belemmert een hoge volatiliteit 
de investeringen in machines en bedrijfsgebouwen. 
Zo is de “industrialisatiegraad” in de volatiele 
transportmiddelenindustrie veel lager dan in de veel 
minder volatiele voedingsindustrie.

Industrieën met hoge volatilieit hebben relatief 
weinig kapitaalgoederen als machines en gebouwen

Bron: CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau
* Exclusief de sterk geconcentreerde industriesectoren pharma, aardolie & 

chemie. (Voor deelsectoren industrie is geen recentere data beschikbaar.)

BouwIndustrie

■ Poland ■ Germany

€ 115.775

€ 11.185

■ Poland ■ Germany

Waarde machines en gebouwen
per werkzame persoon in 2017

Volatilieit van de 
productie 1996-2018 

€ 0 € 40.000 € 80.000 € 120.000 € 160.000 € 200.000
0%

2%

4%

6%

8%

10%

€ 0 € 40000 € 80000 € 120000 € 160000 € 200000
0%

2%

4%

6%

8%

10%Transportmiddelenindustrie

Machine industrie

Elektrische apparaten industrie

Kunststof
industrie

Voedingsindustrie

Textiel industrieBouw

Basismetalen industrie

Electro technische
industrie

R² = 0,7379

Papier, grafische
en hout industrie

<< Inhoud



ING Economisch Bureau • Industrialisatie in de bouw • mei 2020 11

BouwIndustrie

■ Poland ■ Germany
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Hoeveel robots gebruikt de bouw?

2.3 Robots: minder dan industrie, meer dan andere landen

Minder robots in de bouw dan in de industrie…
In vergelijking met de industrie is er op het gebied van 
robotgebruik een groot verschil. Tegenover 1,2 robot per 
10.000 medewerkers in de bouw staan er 185 (per 10.000) 
in de industrie. Robots kunnen dan wel verschillende 
werkzaamheden in de bouw doen, de hoge investeringskosten 
zijn voor bouwbedrijven vaak een probleem omdat zij 
niet weten of ze deze terugverdienen als het economisch 
tegenzit. Daarnaast zijn niet alle bouwwerkzaamheden in een 
fabriekshal uit te voeren, waardoor het transport van robots 
van de ene naar de andere bouwlocatie in weer en wind ook 
een heikel punt blijft.

… maar in vergelijking met andere landen, doen 
Nederland en België het wel goed.
In vergelijking met de industrie mag het aantal robots dan 
misschien klein zijn, in vergelijking met andere landen lopen 
Nederlandse en Belgische bouwbedrijven wel voorop. De “Lage 
Landen” scoren ruim hoger dan het VK, de VS en Zweden. 
China scoort nog lager. De oorzaak ligt vermoedelijk in de 
relatief hoge loonkosten in Nederland en België die ervoor 
zorgen dat robotisering hier sneller financieel interessant 
is. Daarbij geldt specifiek voor Nederland dat het relatief 
hoge aandeel van seriematige bouw (zoals rijtjeswoningen) 
ervoor zorgt dat werkzaamheden ook relatief eenvoudiger 
gerobotiseerd kunnen worden.

Robots deels geschikt voor bouwproces
De nieuwe technologie van robotisering in combinatie 
met prefab biedt deels een oplossing voor verdere 
industrialisering. Met robots is immers meer flexibiliteit 
mogelijk dan met “ouderwetse” machines die vaak 
maar één ding kunnen. In de bouw zijn verschillende 
werkzaamheden (zoals metselen en bekisting voor beton) 
geschikt voor uitvoering door robots. In tegenstelling 
tot een machine kan een robot ook verschillende 
programmeerbare taken uitvoeren wat zeer belangrijk 
is in de bouw waar ieder project vaak weer anders is. De 
opkomst van prefab stimuleert daarbij omdat het in een 
fabriek eenvoudiger is om robots te laten functioneren 
dan buiten op de bouwplaats bij wisselende (weers-)
omstandigheden.

In vergelijking met industrie zeer weinig robots in de 
bouw
Aantal robots per 10.000 werkzame personen in België & 
Nederland*, 2018

In België en Nederland relatief veel robots in de bouw
Aantal robots per 10.000 werkzame personen, 2018*

Bron: World Robotics, Eurostat & Oxford Economics, Bewerkt door ING Economisch 
Bureau
* Betrouwbare robotdata voor Nederland en België (inclusief Luxemburg) alleen 

voor beide landen samen beschikbaar.

Bron: World Robotics, Eurostat, National Bureau of Statistics China &  
Oxford Economics, Bewerkt door ING Economisch Bureau
 * Betrouwbare robotdata voor Nederland en België (inclusief Luxemburg) alleen 

voor beide landen samen beschikbaar.

<< Inhoud
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Hoeveel prefab is er in Nederland?

2.4 Prefab in Nederland: meer dan VK, minder dan Scandinavië

In Nederland meer dan gemiddeld prefab
Vergeleken met andere landen heeft Nederland relatief veel 
prefabwoningen. Circa 10 tot 15% wordt prefab gebouwd. 
Marktleiders in prefab in Nederland zijn onder andere Jan 
Snel, BAM, Heijmans en Dijkstra Draisma. De seriematige 
bouw (rijtjeswoningen) bieden de mogelijkheid veel prefab 
te bouwen. Vooral in Scandinavië ligt het aandeel van prefab 
hoger. Koude winters met weinig daglicht en veel houtbouw 
maken prefabricage in de fabriek daar aantrekkelijk. 

Nog weinig prefab in VK en VS
In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ligt het 
aandeel van prefab veel lager. Daar worden respectievelijk 5% 
en 3% van de woningen prefab gefabriceerd. In de jaren ‘50 
en ‘60 was er in veel landen wel meer prefab van woningen. 
Het aandeel nam af nadat de vraag naar woningen daalde en 
er zorgen kwamen over de kwaliteit van de geprefabriceerde 
woningen.

Maar interesse neemt weer toe
Woningschaarste en oplopende bouwkosten (voor de 
coronacrisis) lijken het tij voor prefab te keren. Grote 
(branchevreemde) bedrijven proberen de markt te betreden. 
Zo heeft Amazon geïnvesteerd in een prefab fabriek in de 
Verenigde Staten en het snel groeiende Amerikaanse bedrijf 
Katerra dat pretendeert met prefab de Tesla van de bouw te 
worden.

Prefab woningen vooral in Scandinavië
Aandeel prefab nieuwbouwwoningen in verschillende landen

Bron: McKinsey 2019 & Marjet Rutten, bewerkt door ING Economisch Bureau
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Wat kunnen bouwbedrijven doen voor verdere industrialisering?

3.1 Dilemma tussen lagere bouwkosten en meer risico’s

Wat moet je als bouwbedrijf nu doen? Verder 
industrialiseren of niet? In hoofdstuk twee 
hebben we gezien dat daar zowel voordelen 
als nadelen aan zitten. Zaken die helpen om de 
voordelen zoveel mogelijk te benutten en de 
nadelen te beperken zijn:

Zorg voor een flexibele schil
Het behoud van een flexibele schil voor zowel personeel als 
materieel kan er voor zorgen dat bouwbedrijven gedeeltelijk 
profiteren van de voordelen van industrialisatie maar niet 
hun flexibiliteit verliezen indien de markt (tijdelijk zoals bij de 
financiële crisis en nu bij de coronacrisis) tegenzit. 50% van de 
maximale productie wordt dan bijvoorbeeld geïndustrialiseerd 
en de andere 50% wordt traditioneel gebouwd. Als de 
productie dan (tijdelijk zoals bij de financiële crisis en nu bij 
de coronacrisis) terugvalt kan dit opgevangen worden door 
de traditionele productie af te schalen. Dit gaat vaak veel 
eenvoudiger dan een geïndustrialiseerd proces afschalen. De 
geïndustrialiseerde productie kan dan toch volledig blijven 
doordraaien.

Combineer nieuwbouw, renovatie en verduurzaming
Bij industrialisatie wordt vaak gedacht aan nieuwbouw. 
Industrialisatie is echter ook steeds beter mogelijk door 
maatwerk in de renovatie en voor de verduurzamingsopgave. 
In deze deelsectoren is de vraag vaak minder volatiel en 
blijven de aantallen, vanwege dat vooral woningcorporaties 
opdrachtgever zijn, ook tijdens de coronacrisis waarschijnlijk 
hoog. Voldoende schaal kan hierbij (vooral in de particuliere 
markt) soms wel een probleem zijn, maar bij woningcorporaties 
is hier zeker een markt voor (zie ook blz. 16). Helemaal ideaal 
is het als dezelfde fabriek of productiestraat zowel opdrachten 
van renovatie als van nieuwbouw aan kan omdat zo een 
constantere stroom van opdrachten kan worden gegenereerd.

Schrijf snel af op machines
Schrijf waar dat fiscaal mogelijk is (in enkele jaren) snel af 
op materieel. Dat zorgt na de afschrijving voor lagere vaste 
kosten. Na enkele jaren is er al misschien weer een betere 
machine en kan het ook economisch tegen gaan zitten 
waardoor de machines gedeeltelijk stil staan.

Houd een buffer aan
Bouw tijdens economisch goede tijden een grotere financiële 
buffer op in het bedrijf voor als snel afschalen tijdens 
economische tegenvallers door industrialisatie lastiger gaat.

Betere bouwplanning
Bij industrialisatie is er minder flexibiliteit mogelijk. Strakkere 
procesafspraken zijn daarbij nodig om just-in-time levering, 
wat vaak nodig is bij industrialisatie, mogelijk te maken.

' Als je geen continue instroom van opdrachten 
hebt moet je niet beginnen aan industrialiseren. 
Je fabriek moet vol zijn. Regelgeving en beleid 
moeten ook zo zijn ingericht dat de outflow op 
gang blijft.'  
Ton Hillen, Heijmans

Aanbevelingen voor verdere industrialisering
• Zorg voor een flexibele schil
• Combineer nieuwbouw, renovatie en verduurzaming
• Schrijf snel af op machines
• Houd een grotere financiële buffer aan
• Kom procesafspraken na

Bron: ING Economisch Bureau
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Wat kunnen andere partijen doen voor verdere industrialisatie?

3.2 Anti-cyclisch beleid overheid en bundelen van projecten

Ook overheid en opdrachtgevers kunnen 
industrialisatie makkelijker mogelijk maken
Wat zijn nog zaken die industrialisatie van de bouw verder in 
gang kunnen zetten om de voordelen er van te benutten en 
de nadelen zoveel mogelijk te voorkomen? Ook de overheid 
en opdrachtgevers kunnen daarbij (naast de bouwbedrijven 
zelf (zie blz. 14) een bijdrage leveren. Voor de overheid kan dit 
helpen om het doel van jaarlijks 75.000 woningen te bouwen. 
Voor opdrachtgevers kan het zorgen voor lagere bouwkosten 
en betere kwaliteit.

Overheid

Anti-cyclisch (woning)bouw beleid overheid
De overheid kan proberen te zorgen voor een minder volatiel 
beleid door bijvoorbeeld meer anti-cyclisch begrrotingsbeleid 
te voeren op de woningmarkt. Tijdens en vlak na de kredietcrisis 
werd juist pro-cyclisch begrotingsbeleid gevoerd (o.a. beperking 
hypotheekrenteaftrek, verlaging maximale financiering en 
verhoging btw). Hierdoor werd de nieuwbouw ook getroffen 
waardoor de volatiliteit toe nam en dat is zoals we zagen 
geen goede basis voor bouwbedrijven om te investeren 
in industrialisatie. Een stabiel beleid dat (woning)bouw 
stimuleert op de momenten zoals nu bijvoorbeeld tijdens de 
coronacrisis dat de productie kan teruglopen, zorgt voor meer 
zekerheid voor bouwers om de benodigde investeringen in 
industrialisatie te doen.

Opdrachtgevers

Laat bouwbedrijf het ontwerp zelf maken
Het bouwontwerp gebeurt nog vaak door onafhankelijke 
architecten en wordt daarna met bestek en tekeningen 
uitbesteed. Bouwbedrijven moeten hierdoor telkens iets 
anders bouwen. Vergelijk het met de auto-industrie waarbij 
iedere koper zijn eigen (droom)auto laat bouwen op basis van 
eigen tekeningen. Industrialisatie is dan nauwelijks mogelijk. 
Laat bouwbedrijven zelf ontwerpen of betrek ze bij de uitvraag 
bij het ontwerp zodat zij hun efficiënte gestandaardiseerde 
industriële bouwmethodes kunnen toepassen in het 
bouwproces waardoor de bouwkosten omlaag kunnen.

Bundelen van projecten
Grote opdrachtgevers zoals de overheid en corporaties 
kunnen door middel van het bundelen van opdrachten 
schaalvergroting en standaardisatie mogelijk maken die nodig 
is voor verdere industrialisatie.
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Hoe verandert de keten door industrialisatie?

3.3 Gevolgen I: Achterwaartse integratie en schaalvergroting

Leveringszekerheid door achterwaartse integratie
Als er meer industrieel wordt gebouwd en met vaste 
standaarden (standaardisatie) wordt gewerkt, worden 
bouwbedrijven ook meer afhankelijk van specifieke 
toeleveranciers. Leveringszekerheid is dan essentieel en 
om dat te bewerkstelligen gaan bouwbedrijven sneller 
zelf (prefab)bouwmaterialen produceren of nemen zij een 
toeleverancier over (of andersom).

Trend van achterwaartse integratie al ingezet
Een trend van achterwaartse integratie lijkt al ingezet.
Bouwbedrijven zijn de afgelopen 25 jaar minder gaan inkopen 
bij de bouwmaterialenindustrie. Daar kromp de productie 
sinds 1995 met 20% terwijl de toegevoegde waarde van de 
bouwsector in deze periode wel een groei liet zien. Dit kan dus 
wijzen op meer standaardisatie van het bouwproces waardoor 
bouwbedrijven om leveringszekerheid te blijven houden 
achterwaarts integreren.

Schaalvergroting
Industrialisatie loont vooral bij grote aantallen want dan 
worden er efficiencyvoordelen behaald waardoor kleinere 
bouwbedrijven onder druk komen te staan. Verdere 
industrialisatie in de bouw kan dan ook resulteren in 
schaalvergroting. Grote geïndustrialiseerde bouwbedrijven 
bouwen goedkoper en trekken zo een toenemend groter 
marktaandeel naar zich toe ten koste van de kleinere 
bouwbedrijven. 

Inhouse architect bij bouwbedrijf in plaats van 
onafhankelijke architect
Ook kan de positie van de architect en constructeur 
veranderen. Bij industrieel bouwen moet de ontwerper goed 
weten wat het geïndustrialiseerde bouwbedrijf wel en niet 
kan in het bouwproces. Ontwerp zal dan ook vaker inhouse 
gebeuren bij het bouwbedrijf omdat daar de kennis van de 
industriële mogelijkheden beschikbaar is.

Industrieel bouwproces (met standaardisatie)

Traditioneel bouwproces
Nederlandse bouwbedrijven besteden meer uit maar 
minder bij de bouwmaterialenindustrie
Ontwikkeling volume index (1995=100)

Bron: CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau
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Wat zijn de effecten op prijzen, rendementen en personeel?

3.4 Gevolgen II: Hogere grondprijzen & minder personeel

Als industrialisatie doorzet, wat zijn dan de 
gevolgen voor prijzen, rendementen en voor het 
personeel? Dat bekijken we op deze pagina.

Koplopers profiteren
In het begin profiteren de koplopers onder de bouwbedrijven. 
Door succesvolle implementatie van industrialisatie kunnen zij 
lagere prijzen berekenen, behalen zo een concurrentievoordeel 
en kunnen hierdoor ook een hoger rendement behalen. Door 
voorop te blijven lopen en door verder te innoveren kunnen ze 
deze positie behouden.

Prijzen dalen als meer bouwbedrijven volgen
Als meerdere bouwbedrijven industrialiseren vervalt het eerste 
kostenvoordeel van de koplopers. Door de concurrentie dalen 

de bouwprijzen. Rendementen van de gehele bouwsector 
hoeven dus niet per se te verbeteren.

Grondprijzen kunnen stijgen
Als de grondbezitter doorkrijgt dat bouwkosten dalen, kan hij 
zijn grondprijs verhogen. De grondbezitter kan dan een groter 
deel van de totale stichtingskosten naar zich toe trekken ervan 
uitgaande dat de consument dezelfde prijs wil blijven betalen 
(al kan dat laatste door de coronacrisis wel veranderen).

Meer risico’s en volatielere prijzen
Voor bouwbedrijven nemen de risico’s toe. Ze hebben hogere 
vaste lasten in een volatiele markt en prijzen worden hierdoor 
ook volatieler (zie blz. 7).

Minder personeel
Als bouwbedrijven door industrialisatie personeel 
vervangen door machines zijn er minder werknemers nodig. 
Industrialisatie vereist vaak ook andere competenties bij 
werknemers. Er zijn vaker hoger geschoolde technische 
werknemers nodig.

Relatief meer toeleveranciers failliet dan 
bouwbedrijven tijdens kredietcrisis
Ontwikkeling aantal faillissementen index 2009=100

Bron: CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau

Toeleveranciers uit de bouwmaterialenindustrie hebben 
doorgaans veel hogere vaste kosten dan bouwbedrijven. 
Tijdens de financiële crisis gingen er daarvan dan ook 
relatief meer failliet.

Meer industrialisatie leidt tot lagere nieuwbouwprijzen, hogere grondprijzen, volatielere bouwkosten en minder 
personeel
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Wat vinden ondernemers van industrialisatie?

3.5 Quotes van bouwers en toeleveranciers

Ondernemers kijken verschillend aan tegen industrialisatie. Sommigen zijn echt koploper en velen 
zien kansen, anderen kijken nog liever even de kat uit de boom. Hieronder staan verschillende 
uitspraken die wij te horen kregen tijdens gesprekken met ondernemers.

' De financiële huishouding van een 
fabriek is totaal iets anders dan van 
een traditioneel bouwbedrijf.'

' Investeren in repetitie in plaats 
van steeds one-offs loont altijd.'

' Iedere gemeente en woningcorporatie wil altijd iets speciaals 
doen en willen dan maatwerk en geen standaardisatie .'

' Bij een geïndustrialiseerd bouwproces moet je als architect weten 
wat de machine wel en niet kan. Je kan niet zo maar wat tekenen.'

' Om risico’s te spreiden moet je 
een fabriek hebben die je zowel 
voor nieuwbouw als voor renovatie 
kan gebruiken.'

' Je behaalt vooral veel meer snelheid en kwaliteit. 
Je zal door industrialisatie niet veel meer winst 
gaan maken.'

Toeleverancier: 'Als er één ding is wat mijn 
klanten niet kunnen dan is het planning en 
dat is wel essentieel bij industrialisatie.'

' Ik heb liever een robot die minder uren draait dan 
dat ik van vast personeel afscheid moet nemen.'

' Als je alleen overdekte 
bouwplaats gaat spelen 
wordt het juist 10% 
duurder.'

' Als alle bouwbedrijven gaan industrialiseren 
dan gaat het waanzinnig fout.'

' Als je als bouwbedrijf 
wilt industrialiseren 
moet je een lange 
adem hebben.'

' De afschrijvingsperiode van machines 
houden we heel kort op drie jaar. Je weet 
niet hoe daarna de markt is en misschien 
is er dan alweer een betere machine.' 

' Het implementeren van een robot in je proces is 
nog duurder dan de robot zelf.'

' Industrialiseren is een noodzaak omdat 
we niet voldoende mensen meer 
hebben om het werk te doen.'

' Wat betreft de kosten voordelen: 
Verwacht daar geen wonderen van.'

' Je hebt door de grote 
bouwelementen veel m2 
bedrijfsruimte nodig en 
ook een opslag.' 

' Je moet eerst digitaliseren voordat je 
kan industrialiseren en ook met robots 
aan de gang kan.'

<< Inhoud
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Doorbraak smart homes dichterbij
Rol installateur onder druk door plug en play apparaten

Lage prijzen door hoge groei productiviteit

Bouw digitaliseert volop maar industrialiseert nauwelijks
Bouw digitaliseert volop maar industrialiseert nauwelijks

PropTech verlaagt risico’s en verhoogt de waarde
PropTech verlaagt risico’s en verhoogt waarde

Dit kan u ook interesseren

ING Economisch Bureau • oktober 2019

Doorbraak smart homes dichterbij
Rol installateur onder druk door plug en play apparaten

ConTech: Technologie in de bouw
Bouw digitaliseert volop maar industrialiseert nauwelijks

ING Economisch Bureau • november 2018

Technologie in de 
vastgoedsector 
PropTech verlaagt risico’s en verhoogt waarde

ING Economisch Bureau • Juni 2018
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Meer weten?
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