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Doelstelling

In dit onderzoek wordt de inhoud van de verschillende functies binnen het dossier Betontimmeren geactualiseerd. De doelstelling is om het onderwijs goed te 

laten aansluiten bij wat de vakmensen in de huidige praktijk doen. Daarnaast wil de sector ook een beter zicht krijgen op de belangrijkste ontwikkelingen en de 

impact hiervan op de functies die onder dit dossier vallen. Om hier antwoord op te kunnen geven richten we ons bij de werkgevers met name op de 

belangrijkste trends en ontwikkelingen. Bij de werknemers zoomen we namelijk in op de werkzaamheden die zij uitvoeren.

De insteek van het onderzoek bij de werknemers is gericht geweest op de frequentie van de werkzaamheden, maar zeker ook het niveau van de werknemers 

die deze werkzaamheden uitvoeren. 

Tijdlijn

Achtergrond

Het actualiseren van bcp’s binnen de bouw- en infrasector is gedaan middels een onderzoek uitgevoerd door Concreet Onderwijsproducten in samenwerking met 

USP Marketing Consultancy. Dit hebben zij gedaan in opdracht van Bouwend Nederland, CNV Vakmensen, FNV en Aannemersfederatie Nederland. 
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Belbestand

Methodologie

Het belbestand is verkregen vanuit SBB, Stagemarkt en de Gouden Gids. Daarnaast is voor werknemers het bestand aangevuld met bedrijven gevonden op

LinkedIn, waar betontimmermannen werkzaam zijn.

Daarnaast is er een communicatieplan opgesteld, waarbij werkgevers en werknemers de mogelijkheid hebben gekregen om zich aan te melden voor het 

onderzoek via een online aanmeldlink. 

* 15 werkgevers en 25 werknemers per BCP

Werkgevers Werknemers

Betontimmeren

Benodigd* 30 50

Behaald 30 43

Het gewenste aantal van 50 werknemers is niet gehaald door de relatief kleine populatie (ca. 160 bedrijven aangemeld bij SBB/ Stagemarkt en verder ca. 260 

bedrijven op Gouden Gids).
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Conclusies en aanbevelingen voor de sector
BCP onderzoek 2021 - 2022

Conclusies Aanbevelingen

De aandacht voor de betontimmerbranche gaat uit naar de 

arbeidsmarkt, digitalisering, prefab en duurzaamheid
De betontimmerbranche lijkt geen grote (negatieve) gevolgen te ondervinden van 

de Coronacrisis, eerder van de crisis die daar kort voor ontstond: stikstof en PFAS. 

De aandacht ligt dus meer daarop (ook in het licht van toenemende aandacht op 

duurzaamheid/ circulariteit) en op ontwikkelingen zoals arbeidstekorten, prefab en 

digitalisering. 

→ Houd alle ontwikkelingen goed in de gaten
Er zijn diverse ontwikkelingen gaande die allemaal hun uitwerking (kunnen) hebben 

op de betontimmerbanche. Het is dus belangrijk als werkgever om op de hoogte te 

blijven van deze ontwikkelingen en indien nodig tijdig voor te sorteren binnen het 

eigen bedrijf: zowel qua personeel als qua middelen/ apparatuur.

Digitalisering speelt belangrijke rol, ook in combinatie met prefab
Wat uit andere onderzoeken naar voren is gekomen, komt ook in dit onderzoek 

weer naar voren: opkomst van digitalisering. Dit zien we deels terug in de nieuwe 

functies (3D-modelleurs, BIM-functies en CNC-programmeurs), maar het komt ook 

in de werkzaamheden naar voren (digitaal maatvoeren, geavanceerde apparatuur, 

BIM en digitaal werken). Ook de prefab trend speelt een belangrijke rol binnen deze 

branche.

→ Zorg dat het personeel ook voldoende op de hoogte blijft van alle 

(technologische) ontwikkelingen
Qua werkinhoud lijkt er niet veel veranderd te zijn, maar digitalisering en prefabricage 

hebben al hun intrede gedaan. Daar komt ook nog eens de toegenomen aandacht 

voor duurzaamheid bij (bijv. hergebruik van materialen en mallen, uitstoot reduceren) 

Hierdoor blijft het belangrijk het personeel te informeren over deze ontwikkelingen, 

maar zeker ook te blijven opleiden, zodat zij voorbereid zijn op veranderingen binnen 

hun vakgebied (bijv. digitaal werken en digitale (hulp-)middelen gebruiken).

Arbeidsmarkt
Zoals hierboven al genoemd is de arbeidsmarkt een belangrijk thema in het kader 

van kwalitatief goed personeel vinden. Dit komt deels door de vergrijzing, deels ook 

door het (gepercipieerde) tekort aan opleiding of ontwikkeling, met andere woorden 

het behoud van vakkennis staat onder druk. Hier kan op worden ingespeeld door 

duurzame inzetbaarheid centraal te stellen, maar ook door in te spelen op de trend 

van digitalisering. Daar kunnen wellicht potentiële werknemers mee overgehaald 

worden te kiezen voor deze branche.

→ Huidige personeel is even belangrijk als nieuw personeel
Uit de belangrijkste trends op arbeidsmarktgebied, blijkt dat het belangrijk is om te 

blijven investeren in het huidige personeel en deze mee te laten groeien met 1) de 

organisatie en 2) de ontwikkelingen. Hierbij wordt met name ook duurzaamheid 

belangrijk: zowel qua bedrijfsvoering als qua inzetbaarheid van het personeel. In deze 

branche zien we meer zorgen over het kennisniveau dan in andere branches: het zou 

ontbreken aan (basis)kennis, er zou geen goede aansluiting op de praktijk vanuit het 

onderwijs zijn en het is lastig de huidige kennis te behouden voor de branche.
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De arbeidsmarkt en duurzaamheid zijn invloedrijke ontwikkelingen

Basis: n=30
Weet niet: 10%

Werkgever: Ontwikkelingen
Welke ontwikkelingen zullen de komende 3 jaar de grootste invloed hebben 
op uw bedrijf?

Betontimmeren

Toekomstperspectief

Voornamelijk het tekort aan goede vakmensen en opleidingen en hiermee het behoud van vakkennis worden als zorgelijk ervaren. 

Daarnaast spelen ook zaken m.b.t. duurzaamheid, zoals CO2-uitstoot, prefab, stikstof en PFAS, een grote rol de komende 3 jaar.
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Binnenstedelijk bouwen, aandacht voor logistiek en 

ketensamenwerking zullen naar verwachting het meest toenemen

Werkgever: Marktontwikkelingen
In welke mate zullen de volgende marktontwikkelingen in de komende 5 jaren 
aan belang toenemen of afnemen?

6%

6%

6%

44%

38%

25%

31%

31%

19%

6%

31%

25%

25%

19%

13%

19%

13%

13%

6%

31%

19%

19%

25%

44%

38%

13%

6%

6%

6%

19%

Sterk toenemen Toenemen Blijf gelijk Afnemen Sterk afnemen Speelt niet Weet niet

Basis: n=16

Binnenstedelijk bouwen/ werken & 

aandacht voor logistiek

Ketensamenwerking

Verschuiving risico van opdrachtgever 

naar opdrachtnemer

Meer systeembekistingen i.p.v. 

getimmerde bekistingen

(meerjarige) onderhouds- en/of 

beheerovereenkomsten

Publiek- Private samenwerking

Betontimmeren

Toekomstperspectief
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Het arbeidstekort zal de komende jaren (sterk) toenemen
Dit is terug te zien aan de toenemende ontwikkeling van de vraag naar kwalitatief goed personeel en gespecialiseerde aannemers. Met 

name door vergrijzing zal het inlenen van nieuw personeel en duurzame inzetbaarheid een grote rol gaan spelen.

Werkgever: Arbeidsmarktontwikkelingen I
In welke mate zullen de volgende arbeidsmarktontwikkelingen in de komende 
5 jaren aan belang toenemen of afnemen?

36%

29%

7%

7%

50%

50%

64%

64%

57%

7%

7%

21%

29%

21%

7%

14%

14%

7%

7%

Sterk toenemen Toenemen Blijf gelijk Afnemen Speelt niet Weet niet

Basis: n=14

Vraag naar kwalitatief goed personeel

Toenemende vraag naar 

gespecialiseerde aannemers

Inlenen personeel

Duurzame inzetbaarheid

Vergrijzing personeel

Betontimmeren

Toekomstperspectief

14%

7%

43%

43%

29%

29%

7%

21%

29%

36%

50%

43%

21%

14%

14%

29%

7%

21%

36%

7%

Meer doorstroming naar ZZP-schap

Meer overstap naar andere sectoren

Flexibele schil

Meer diversiteit op werkvloer

Concurrentie buitenlandse bedrijven



9

Bedrijven komen in aanraking met een verscheidenheid aan 

beroepen en disciplines 

Basis: n=14
‘Geen’: 14%; Weet niet: 29%

Betontimmeren

Toekomstperspectief

Werkgever: Arbeidsmarktontwikkelingen
Wat zijn beroepen/ disciplines waarmee uw bedrijf steeds meer in aanraking 
komt?

Geen
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De afgelopen jaren zijn beroepen m.b.t. digitalisering meer ontstaan; 

de gevolgen van duurzaamheid en circulariteit zijn zeer divers

Basis: n=14
‘Geen’: 21%; Weet niet: 50%

Betontimmeren

Toekomstperspectief

Werkgever: Arbeidsmarktontwikkelingen
Welke nieuwe beroepen heeft u zien ontstaan de afgelopen jaren of verwacht 
u dat gaan ontstaan?

Wat zijn de gevolgen van een circulaire economie, duurzaamheid en 
energietransitie op het uitoefenen van uw beroep?

Basis: n=14
‘Niets’: 14%; Weet niet: 21%

Niets

Geen
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Bedrijven verwachten een groei van het personeelsbestand, m.n. 

via de arbeidsmarkt, uitzendbureaus en het buitenland

Basis: n=14

Ontwikkeling personeelsbestand
Hoe zal het vaste personeelsbestand van 
uitvoerende werknemers zich de komende 5 jaren 
gaan ontwikkelen?

Basis: n=7, indien groeien Basis: n=2, indien krimpen

Groeien
Waar gaat u het nieuwe personeel vandaan halen?

Krimpen
Waar denkt u uw personeel aan te verliezen?

Betontimmeren

Toekomstperspectief

50%

36%

14%Groeien

Blijft gelijk

Krimpen

Saldo:
± 36%

• “Bij gespecialiseerde uitzendbureaus in 

betontimmerlieden.”

• “Hoofdzakelijk uit het buitenland.”

• “Mijn zoon gaat mij opvolgen en verder is het 

meer mond-tot-mond.”

• “Regionaal of uit het buitenland.”

• “Van de arbeidsmarkt zelf die bij andere 

bedrijven weg gaan.”

• “Via de markt, scholen of bedrijven.”

• “Ze zijn er niet.”

• “Aan ander werk of functie of bedrijven.”

• “Uitstroom door pensioen.”
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Met name in geavanceerde apparatuur, BIM en prefab zal een 

toename plaatsvinden de komende jaren 

Werkgever: Technologische ontwikkelingen
In welke mate zullen de volgende technologische ontwikkelingen in de 
komende 5 jaren aan belang toenemen of afnemen?

6%

19%

13%

13%

6%

81%

56%

63%

56%

63%

6%

19%

19%

31%

6%

13%

6%

13%

13%

Sterk toenemen Toenemen Blijf gelijk Speelt niet Weet niet

Basis: n=16

Geavanceerde apparatuur

BIM/ CIM

Prefabricage

Procesoptimalisatie door digitalisering

Kleine machinale arbeidsverlichtende

hulpmiddelen

Betontimmeren

Toekomstperspectief

13% 38%

44%

44%

38%

38%

31%

31%

25%

13%

25%

19%

19%

6%

19%

Accu aangedreven gereedschap

Smart Infra

Hoge sterkte van beton

Toepassing sensoren (RFID)
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Wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid nemen toe
Dit is terug te zien in verschillende aspecten, te weten duurzaamheidscertificaten- en keurmerken, eisen van de opdrachtgever, 

klimaatadaptatie, maatregelen tegen fijnstof en de energietransitie.

Werkgever: Wet- en regelgeving I
In welke mate zullen de volgende aspecten aangaande wet- en regelgeving  in 
de komende 5 jaren aan belang toenemen of afnemen? 

14%

21%

7%

7%

7%

64%

57%

71%

71%

79%

79%

57%

21%

14%

21%

14%

21%

14%

36%

7%

7%

7%

Sterk toenemen Toenemen Blijf gelijk Speelt niet

Basis: n=14

Gebruik middelen met 

duurzaamheidscertificaat of -keurmerk

Eis van opdrachtgever duurzaamheid

Milieuwet en -regelgeving

Klimaatadaptatie

Maatregelen tegen fijnstof

Energietransitie

Veiligheid

Betontimmeren

Toekomstperspectief
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Wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid zal ook een 

toenemende rol gaan spelen in de komende vijf jaren

Werkgever: Wet- en regelgeving II
In welke mate zullen de volgende aspecten aangaande wet- en regelgeving  in 
de komende 5 jaren aan belang toenemen of afnemen? 

7%

21%

14%

57%

36%

50%

50%

29%

36%

29%

43%

50%

36%

29%

64%

7%

7%

14%

14% 7%

Sterk toenemen Toenemen Blijf gelijk Afnemen Speelt niet Weet niet

Basis: n=14

VGWM-plan

Eis opdrachtgever veiligheid en 

gezondheid

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet Natuurbescherming

Stikstof en PFAS

Toenemende productaansprakelijkheid

Betontimmeren

Toekomstperspectief
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Automatisering van bedrijfsprocessen zal toenemen; schaalvergroting 

door bedrijfsclustering zal een minder grote rol spelen

Werkgever: Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen
In welke mate zullen de volgende bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen in 
de komende 5 jaren aan belang toenemen of afnemen?

57%

43%

21%

14%

29%

36%

36%

43%

14%

21%

36%

29%

7%

14%

Toenemen Blijf gelijk Speelt niet Weet niet

Basis: n=14

Automatisering van bedrijfsprocessen

Logistieke organisatie naar bouwplaats

Logistieke organisatie op bouwplaats

Schaalvergroting door bedrijfsclustering

Betontimmeren

Toekomstperspectief
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Werkgever

Werknemer

Conclusies voor het onderwijs
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Kerntaken van betontimmermannen zijn voornamelijk het maken 

van mallen en bekistingen, en het storten van beton.

Werknemer: Kerntaken
Voordat ik u allerlei specifieke werkzaamheden ga voorleggen, wil ik u eerst 
vragen wat voor u de kerntaken en/of belangrijkste activiteiten zijn horende bij 
uw vakmanschap? 

Betontimmeren

Huidige werkzaamheden

Basis: n=43
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Betontimmermannen werken het vaakst dagelijks op de bouwplaats
Meer dan de helft van de werknemers werkt maandelijks of minder vaak in de (fabrieks)hal of productielocatie.

Betontimmeren

Huidige werkzaamheden

Werknemer: Werkzaamheden op bouwplaats / productielocatie
Hoe vaak voert u de volgende werkzaamheden zelf uit?

56%

40%

5%

5%

5%

16%

5%

5%

30%

35%

Basis: n=43

Op de bouwplaats

In de (fabrieks)hal/ productielocatie

Dagelijks Wekelijks Maandelijks < 1x per maand Niet
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Maatvoering en het voorbereiden van werkzaamheden worden het 

vaakst dagelijks uitgevoerd.

Betontimmeren

Huidige werkzaamheden

Werknemer: Overkoepelende werkzaamheden
Hoe vaak voert u de volgende werkzaamheden zelf uit?

74%

65%

47%

42%

40%

12%

26%

14%

28%

19%

5%

14%

12% 5%

9%

9%

35%

16%

26%

Basis: n=43

Maatvoering

Werkzaamheden voorbereiden

Bekistingen maken/ plaatsen

Ontkisten en demonteren

Mallen bouwen

Dagelijks Wekelijks Maandelijks < 1x per maand Niet

33%

28%

26%

19%

7%

30%

40%

44%

16%

19%

12%

33%

14%

5%

19%

10%

23%

28%

23%

14%

50%

Producten/ toepassingen maken

Producten/ toepassingen stellen

Beton verwerken

Werk opleveren

Prefab elementen plaatsen en zekeren*
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De belangrijkste veranderingen in werkzaamheden hebben te 

maken met digitalisering

Basis: n=43
Weet niet: 26%

Betontimmeren

Toekomstperspectief

Werknemer: Arbeidsmarktontwikkelingen
Wat zijn volgens u werkzaamheden die u vroeger niet deed in deze functie, 
maar die u de laatste vijf jaar wel regelmatig hebt uitgevoerd?

Wat zijn volgens u werkzaamheden die u vroeger wel deed in deze functie, 
maar die u de laatste vijf jaar niet regelmatig hebt uitgevoerd?

Basis: n=43
Weet niet: 33%

Geen
Geen
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Volgens betontimmermannen kan er in opleidingen meer focus zijn 

op (basis)kennis van het vak en de aansluiting op de praktijk

Betontimmeren

Toekomstperspectief

Werknemer: Arbeidsmarktontwikkelingen
Wat mist u als vakman in opleidingen ten opzichte van wat er nu in uw functie 
gevraagd wordt?

Welke nieuwe beroepen heeft u zien ontstaan de afgelopen jaren of verwacht 
u dat gaan ontstaan?

Basis: n=43
Weet niet: 19%

Basis: n=43
Weet niet: 40%

Niets
Geen
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Met name het hergebruik van materiaal wordt genoemd als gevolg 

van circulaire economie, duurzaamheid en energietransitie

Betontimmeren

Toekomstperspectief

Werknemer: Arbeidsmarktontwikkelingen
Wat zijn de gevolgen van een circulaire economie, duurzaamheid en 
energietransitie op het uitoefenen van uw beroep?

Basis: n=43
Weet niet: 19%

Niets



Index

Werkgever

Werknemer

Conclusies voor het onderwijs
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Conclusies en aanbevelingen voor het onderwijs
BCP onderzoek 2021 - 2022

Conclusies Aanbevelingen

CO2 en stikstof terugdringen en arbeidsmarkt belangrijke trends
Spontaan geven de bedrijven met betontimmermannen in dienst met name aan te 

maken te hebben met het terugdringen van de CO2 en stikstof uitstoot en met 

arbeids- en kennistekorten (de krapte op de arbeidsmarkt o.a. door de vergrijzing 

en tekort aan opleiding of ontwikkeling). Dit komt verder duidelijk naar voren in de 

geholpen voorgelegde trends en het heeft tevens hun uitwerking op de wet- en 

regelgeving (met name de eisen vanuit de opdrachtgever en het gebruik van 

middelden met duurzaamheidscertificaat) die er mee gepaard gaan.

→ Zorg voor voldoende kennis op gebied van milieu
Er is een sterke vraag naar kwalitatief goed personeel, mede door de andere 

arbeidsmarkttrend ‘vergrijzing personeel’, maar ook de kenniscomponent wordt 

duidelijk benoemd. Werkgevers kijken op dit moment eerder naar het buitenland dan 

naar instroom uit bouwopleidingen (scholen). Qua arbeidsmarkt oriënteert men zich 

dus breed. De andere relatief belangrijke trend (verduurzaming en milieu, met 

focus op CO2 terugdringen), komt qua uitvoerende werkzaamheden met name tot 

uiting door materialen (en mallen) te hergebruiken, de uitstoot te reduceren en niet 

zozeer in andere of nieuwe werkzaamheden. Ook wordt er gekeken naar andere 

materialen (substitutie van beton).

Ontwikkelingen m.n. op digitalisering, prefab en veiligheid
Qua uitvoerende werkzaamheden zien we geen hele grote veranderingen op 

hoofdlijnen, wel qua digitalisering, administratie (digitaal werken), toename van 

prefab oplossingen en veiligheid. Er worden echter niet veel werkzaamheden 

gemist uit de voorgelegde lijst. De genoemde voorbeelden die missen zijn 

gerelateerd aan veiligheid en commercie/ projecten binnenhalen. Qua digitalisering 

zien we nog enkele ontwikkelingen, zoals nieuwe functies (3D-modelleurs en BIM-

functies) en digitaal maatvoeren.

→ Meegaan met de moderne tijd
De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, prefab en 

veiligheid leiden deels tot nieuwe beroepen (prefabfuncties, 3D-modelleurs en CNC-

programmeurs), en deels tot meer aandacht binnen de werkzaamheden die de 

betontimmermannen uitvoeren: gebruik BIM/ digitale middelen en geavanceerde 

apparatuur en elektrisch werken. 

Dossier lijkt nog compleet en actueel te zijn
Hoewel uit de clusteranalyse niet heel duidelijk de bcp’s betontimmerman en 

allround betontimmerman lijken te komen, zien we wel door nadere analyses te 

doen dat de werkzaamheden nog voldoende frequent worden uitgevoerd. Tevens 

ontbreken er ook geen structurele werkzaamheden, eerder de hierboven genoemde 

werkzaamheden (werk verkrijgen en veiligheids- en risicoanalyse).

→ Kwalificatiedossier Betontimmeren kan op details worden aangescherpt
De inhoud lijkt redelijk goed overeen te komen met de praktijk. Wel dient er gekeken 

te worden naar de toenemende rol van duurzaamheid (CO2-reductie), digitalisering en 

prefab binnen dit dossier. Tevens dienen de soft skills aangaande digitalisering en 

communiceren niet onderschat te worden, aangezien betontimmermannen met 

steeds meer veranderingen in aanraking komen.
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