
Ontwikkeling aantal WW’ers in bouwberoepen

Bron: UWV (inclusief installatieberoepen)

WW-ontwikkeling naar provincie voor 
bouwberoepen

Bron: UWV

Ontwikkeling werknemersbanen (x1.000) 
februari-juni* 2020

Bron: UWV o.b.v. Polisadministratie (niet-seizoensgecor.) 
* voorlopige cijfers 

Top-5 toename WW’ers augustus 2020

Bron: UWV

Aantal WW’ers toegenomen t.o.v. 2019
• Het aantal WW’ers met een bouwberoep (ook 

installatie) ligt sinds april van 2020 hoger dan in 
2019. In de winter worden er doorgaans meer 
WW-uitkeringen toegekend in de bouw dan in de 
zomer. Normaal gesproken daalt het aantal WW-
uitkeringen al in maart en april, maar in 2020 is 
dit seizoenseffect minder zichtbaar. Vanaf mei is 
het aantal WW’ers met een bouwberoep wel 
gedaald. Hoewel deze dalende trend is ingezet, 
ligt het aantal WW’ers in augustus wel 35% 
hoger dan in 2019. Dat is hoger dan gemiddeld 
onder alle beroepen (+24%). De toename was 
het grootst in de provincie Utrecht.

• Het zijn voor een groot deel uitzendkrachten die 
vanuit een bouwberoep in de WW terecht 
gekomen zijn, en minder eigen personeel.

NOW, faillissementen en banen
• Het aantal banen voor werknemers in de bouw is in 

juni min of meer gelijk gebleven ten opzichte van 
februari (vóór de coronacrisis). Dit geldt voor zowel 
vaste-, tijdelijke- als oproepcontracten. 

• Mogelijk zijn ontslagen voorkomen door de NOW-
regeling. Op 5 juli telde de bouw circa 2.300 
toegekende NOW 1.0-aanvragen. Met de NOW 2.0-
regeling waren er ongeveer 1.100 aanvragen.

• De coronacrisis heeft (nog) niet geleid tot een 
toename in faillissementen. In de periode van maart 
tot en met augustus 2020 zijn er 207 bouwbedrijven 
failliet gegaan. Dat zijn er minder ten opzichte van 
dezelfde periode in 2019 (233 faillissementen).

UWV barometer arbeidsmarkt 
Bouw

Oktober 2020

Tov augustus 
2019

1. Elektriciens / monteurs 
elektrische bedrijfsinstallaties +81%

2. Hulparbeiders wegenonderhoud +78%

3. Wegenbouwmachinisten +77%

4. Tekenaars/constructeurs bouw +70%

5. Tekenaars/constructeurs civiel +63%

Totaal bouw (beroepen) +35%

Totaal alle beroepen +24%
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Openstaande vacatures op werk.nl, 
2020 (weken)

Bron: UWV Online vacatures werk.nl

Ervaren belemmeringen bedrijven

Bron: CBS Conjunctuurenquête

Verwachtingen ondernemers over 
personeelssterkte komende 3 maanden

Bron: CBS Conjunctuurenquête

Top-5 openstaande online vacatures
Ontwikkeling 2020 (weken)

Bron: UWV online vacatures werk.nl

Aantal vacatures redelijk stabiel in 2020
• Vanaf de tweede helft van maart daalde het 

aantal online vacatures voor bouwberoepen (ook 
installatie) licht. Deze afname was relatief klein 
in vergelijking met andere sectoren. Wel lag het 
aantal vacatures in het tweede kwartaal van 
2020 volgens CBS lager dan een jaar eerder. Na 
een afname van het aantal vacatures in de 
bouwvak, lag in september het aantal weer op 
ongeveer hetzelfde niveau als voor de 
coronacrisis. 

• Het aandeel ondernemers dat belemmeringen 
ervaart als gevolg van een personeelstekort 
neemt in het derde kwartaal weer iets toe (6%). 
Echter is dit aandeel nog fors lager dan in het 
tweede kwartaal van vorig jaar (27%). Hoewel 
er dus veel minder personeelstekorten zijn dan 
vóór de coronacrisis, zijn vakmensen nog altijd 
erg gewild. Er is nog steeds grote behoefte aan 
bijvoorbeeld loodgieters, calculators, 
uitvoerders, elektriciens en bouwarbeiders 
afbouw (bron: analyse UWV).

Ondernemers positiever in 3e kwartaal
• In het 2e kwartaal ging maar liefst een kwart van 

de bouwbedrijven ervan uit dat de personeels-
omvang zou dalen. Er is in eerste instantie 
veelal afscheid genomen van uitzendkrachten. 

• In het derde kwartaal zijn bedrijven weer wat 
optimistischer: 12% verwacht nog maar een 
krimp, en 9% verwacht juist groei. 

Veel werk, maar ook onzekerheid
• Aan het begin van de coronacrisis is het protocol 

‘Samen Veilig Werken’ opgesteld door het Rijk 
en de bouw- en technieksector. Hiermee konden 
bouwwerkzaamheden met de afgekondigde 
coronamaatregelen gewoon doorgaan.

• Hoewel ook de bouw effecten van de 
coronacrisis ervaart, lijkt de sector tot nu toe 
minder getroffen dan veel andere sectoren. Dit 
blijkt uit onderzoek van de Kamer van 
Koophandel. De bouw reageert door 
langlopende projecten altijd pas laat op 
economische omslag. Wel zorgt de coronacrisis 
bovenop de al bestaande PFAS- en 
stikstofproblematiek ook hier voor onzekerheid 
en omzetverlies, doordat opdrachten/
investeringen kunnen uitblijven (bron: 
Cobouw/ABN Amro). Voor 2021 wordt door het 
Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en 
ABN Amro een krimp verwacht. 

• Maar de bouwopgave in Nederland blijft 
onverminderd groot. Het kabinet gaat de bouw 
stimuleren door (versneld) te investeren 
in onder andere woningbouw, onderhoud 
aan infrastructuur en verduurzaming.
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http://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/images/kansrijke-en-minder-kansrijke-beroepen-sinds-corona-13-augustus-2020.pdf
https://www.kvk.nl/download/Onderzoeksrapport_KVK_Ondernemen_in_tijden_van_Corona_tcm109-492950.pdf

