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77.665 actieve bedrijven
69.845 kleine bedrijven (1-5 personen) 

10,8 jr gemiddelde leeftijd
Facturen worden gemiddeld na 
39,5 dagen voldaan
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Top 3 snelste groeiers

Noord-Brabant
BOUWBEDRIJF 

WILLEM 
VERBAKEL B.V.  

Zuid-Holland
VAN DER VALK.

KLEIJN B.V.  

Noord-Brabant
AANNEMINGS-

BEDRIJF 
J. LAMERS B.V.

Uitgelicht: groei in de bouwbranche naar omvang
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Credit Management Graydon Credit Rating
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Totaal ondernemingen NL
Bouwbranche

2010     2011     2012    2013     2014    2015        2016    2017

50

45

40

35

30

25

De mate waarin de activiteiten met schulden worden gefinancierd.

De bouwnijverheid groeit sterk, voornamelijk door het stijgende aantal starters, het lage aantal faillissementen en het toenemend 
aantal bouwprojecten. Tegelijk staan bouwbedrijven onder druk door flinke personeelstekorten, gestegen materiaalkosten en de 
hoge uurtarieven voor ZZP’ers welke enkele jaren geleden nog ondenkbaar waren. Voor de totale sector verwacht Graydon het 
komende jaar een sterkere financiële groei dan voor het gemiddelde Nederlandse bedrijfsleven. Om dit op de lange termijn vol te 
kunnen houden, wordt innovatie steeds belangrijker om de eerdergenoemde uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Jeroen Melkert - Sector Expert Bouw, Graydon Nederland

Digitalisering en robotisering noodzakelijk om de duurzaamheidsopgave te realiseren
Er ligt een enorme opgave voor de bouwsector én voor de Nederlandse maatschappij. Voor 2050 moeten er alleen al zeven 
miljoen woningen gasloos worden gemaakt. Dit zijn er duizend per dag en daar komt de utiliteitsbouw nog eens bij. Digitalisering 
en robotisering zijn noodzakelijk om aan deze immense opgave van de energietransitie te voldoen. Op grote schaal bouwen heeft 
invloed op de bedrijfsvoering van bouwbedrijven. Daarom zijn investeringen in het productieproces, zoals bijvoorbeeld robots 
voor het maken van gevels en daken, essentieel om de capaciteit te kunnen vergroten. Dankzij de robotisering verwachten wij 
bovendien dat de prijzen zullen dalen, of, in tegenstelling tot de trend van stijgende kosten, relatief stabiel blijven. 

Biense Dijkstra - algemeen directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma


