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NIEUWS

Bouw groeit knalhard door   
Bouwonderzoekers van het EIB weten het 

zeker. De bouwproductie zal de komende 

jaren stevig doorgroeien. Dit valt te lezen in 

de studie ‘Verwachtingen bouwproductie en 

werkgelegenheid 2019’. De productietoename 

in 2018 bedroeg € 4 miljard en is de € 70 

miljard bereikt. Het productieverlies dat tijdens 

de crisis ontstond, is dan ook ingelopen, aldus 

het EIB. De onderzoekers rekenen voor de 

komende jaren op groeicijfers van zeker 5 

procent. Ergens rond 2023 ligt de productie 

zo’n 20 procent boven het huidige niveau. En 

de werkgelegenheid groeit mee. De groei van 

het herstel en de verbouwinvesteringen zullen 

dit jaar bescheiden zijn. Maar het EIB verwacht 

dat deze investeringen aantrekken rond 2020. 

Vanaf 2021 komt de bouw in rustiger vaarwa-

ter. De onderzoekers geven aan dat verduur-

zaming van de bestaande voorraad woningen, 

kantoren en andere gebouwen ook voor meer 

omzet en werkgelegenheid gaan zorgen. 

Opmerkelijke uitsmijter van EIB-directeur Taco 

van Hoek in Cobouw: over twee jaar gaan de 

opleidingen veel nieuwe vaklui leveren. 

Huizen blijven duur
Vereniging Eigen Huis meet met 
de Eigen Huis Marktindicator het 
vertrouwen van Nederlanders in de 
woningmarkt. Voor 2018 toont de 
indicator een positieve score. Maar 
onze medelandgenoten vinden wel 
dat het nu een ongunstige tijd is om 
een huis te kopen. Want woningen 
zijn te duur en de keuze is beperkt. 
We denken met z’n allen dat de 
situatie om te kopen in 2019 niet 
verbetert, eerder verslechtert. 80 
procent verwacht dat de koopprijzen 
van de woningen blijven stijgen.

Kwaliteit is een 
werkwoord
Kwaliteit kun je hebben, krijgen, geven, 

zien, maken et cetera. Vul maar in, 

je kunt er van alles mee en iedereen 

schermt ermee. Maar wat is nu kwali-

teit? Wanneer is het onderscheidend? 

Van Dale zegt onder meer over kwaliteit: 

de mate waarin iets goed is. Ook al zo 

lekker vaag, maar tegelijkertijd biedt het 

een vertrekpunt. Het moet goed zijn. 

Wie bepaalt dat uiteindelijk? Je klant! 

Dus is het belangrijk om te weten wat 

je klant goed vindt. Wat voor de één 

goed is, kan voor de ander zooi zijn. Hoe 

denkt jouw klant daarover, dat moet je 

duidelijk zien te krijgen. Vragen dus! 

In het eerste gesprek, als je je offerte 

maakt, als je de klus uitvoert en de bor-

ging (garanties) biedt. Als je dat duidelijk 

kunt maken, heb je een perfect begin 

van de klus en een perfecte oplevering. 

Het enige dat jij nog moet doen, is jouw 

kwaliteiten inzetten om de klus uit te 

voeren. Dat is een makkie, want jij kent 

jouw kwaliteiten en weet precies wat je 

wel en niet kunt.

Kwaliteit moet je definiëren. 

Kwaliteit moet je afspreken. 

Kwaliteit is hiermee begrensd.

Kwaliteit kun je dan toetsen.

Kwaliteit moet je borgen.
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