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‘Met onze cijfers kun je goed en 
onderbouwd beslissingen neMen’

In de bouwwereld is onzekerheid troef. Langdurige projecten, veel partijen en een wereld
die constant in beweging is, maken budgetteren en begroten een lastige klus.

Daarom is er BDB. Dit onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van bouw(kosten)data
is al meer dan 70 jaar een betrouwbaar baken. ‘Onze cijfers helpen klanten om hun

koers te bepalen’, zegt Ted Peek. 

BDB werd in 1946 opgericht om de kostenontwikkeling 
binnen de bouwsector in kaart te brengen. Sindsdien is 
het bedrijf uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied 
van bouw(kosten)data. BDB voorziet bedrijven in de 
bouw van actuele en betrouwbare informatie voor het 
onderbouwen van financiële vraagstukken. Daarnaast 
biedt het kenniscentrum ook strategisch advies over data 
en indexering. De cijfers van BDB over heden, verleden 
en toekomst bieden houvast en helpen partijen hun 
koers te bepalen. Of zoals Ted Peek zegt: ‘Wij maken 
informatie voor klanten beschikbaar, waardoor ze beter 
voorbereid zijn op perikelen in de markt. Nu en in de 
toekomst.’

De dienstverlening bestaat uit verschillende producten. 
Ten eerste de indexcijfers. Deze cijfers geven inzicht 
in de kostenontwikkeling van lonen, materialen en 
materieel, zodat het mogelijk wordt om gemaakte 
kosten tijdens een bouwproces te verrekenen. Daarnaast 
biedt BDB inzicht in de loon- en prijswijzigingen op 
werksoortniveau, waardoor financiële risico’s goed zijn in 
te schatten. Tot slot gebruikt BDB de kosteninformatie 
ook om klanten in staat te stellen hun prijzenbestanden 
en -boeken te beheren en up to date te houden. 
Daardoor hebben ze altijd actuele prijsinformatie, gericht 
op hun eigen dienstverlening. 

Met die aanpak heeft BDB een stevige plek veroverd 
in de Nederlandse bouwwereld. Bij zo’n 95% van alle 
bouwprojecten gebruiken partijen hun indexcijfers. 
Hierbij gaat het grotendeels om generieke cijfers die 
o.a. beschikbaar worden gesteld via BDB, Bouwend 
Nederland of Cobouw. Daarnaast heeft BDB zo’n 
1.500 betalende klanten die kiezen voor gedetailleerde 
informatie. Een slimme zet, stelt Peek. ‘Voor een 
miljoenenproject maakt het nogal uit of het om 1 of 
1,5% gaat’, zegt Peek. ‘Een cijfer achter de komma gaat 
al gauw over heel veel geld.’

wat zeggen de cijfers over de prijsvorMing in de 
nabije toekoMst? 
‘Die gaat snel naar beneden. Wij zien al een poosje dat 
de bouwkostenstijging afvlakt, omdat de betaalbaarheid 
onder druk staat. Aanvankelijk hadden we het nulpunt 
ingeschat voor eind 2021. Door het coronavirus is de 
verwachting echter dat dat proces sneller zal verlopen. 
De economie krijg momenteel een enorme klap. Wij 
verwachten niet dat de compenserende maatregelen van 
de overheid om de economie aan de gang te houden 
toereikend zullen zijn. We koersen af op het kantelpunt.’  

Maar er zijn toch ook trends die juist kostenverho-
gend werken, zoals aandacht voor duurzaaM bouwen?
‘Dat klopt. Er zijn twee trends zichtbaar die 
kostenverhogend werken. Ten eerste de BENG-
eisen  die januari 2021 worden doorgevoerd voor 
bijna-energieneutraal bouwen. Ten tweede de 
stikstofproblematiek en PFAS. Maar die kostenstijging 
weegt niet op tegen de conjuncturele kostenontwikkeling 
van het economisch klimaat. Dat betekent onder de 
streep: dalende bouwkosten op termijn.’

wat kunnen bedrijven Met die inforMatie?
‘Met cijfers in de hand kunnen ondernemers zich 
bereiden op de toekomst, goed budgetteren en begroten 
en onderhandelen. Met BENG, de stikstofproblematiek 
en de neergaande prijsvormingsmarkt heb je drie 
belangrijke thema’s te pakken die invloed hebben op 
de prijsvorming. Het is verstandig die mee te nemen in 
je budgettering en je business case, zodat je later niet 
geconfronteerd wordt met een budgettekort of juist 
een te hoge inschatting. In het klimaat waar we nu op 
afkoersen gaan opdracht gevende partijen weer kritisch 
kijken naar de financiën. Zowel intern als extern is het 
verstandig om reële cijfers te hanteren, om te voorkomen 
dat je je uit de markt prijst.’ ■

BDB
TeD Peek, general manager

Welke trends zie 

je op grond van de 

cijfers op het gebied 

van Wonen?

Bij een neergaand 

economisch 

klimaat nemen 

de financiële 

zekerheden van 

baangarantie af. 

De werkloosheid 

zal toenemen. 

Hierdoor zullen 

aan de ene kant 

meer bestaande 

woningen op de 

markt worden 

aangeboden, 

omdat 

particulieren hun 

woonlasten niet 

meer kunnen 

betalen. Aan de 

andere kant zal de 

woningfinanciering 

lastiger 

worden, omdat 

geldverstrekkers 

meer financiële 

zekerheid zullen 

gaan vragen.  

Wat betekent 

de neergaande 

prijsvorming voor 

de realisatie van 

Woningen?

In beginsel is 

dit positief. De 

betaalbaarheid van 

woningen neemt 

daarmee weer toe.

zeggen de cijfers 

ook al iets over 

de lengte van 

de komende 

laagconjunctuur?

Op basis van 

onze historische 

cijfers duurt een 

economisch 

cyclus tussen de 

7 en 11 jaar. een 

laagconjunctuur 

duurt ongeveer 

de helft van deze 

cyclus. De lengte is 

echter afhankelijk 

van vele factoren.

garanderen.

Welke innovaties in 

de bouW gaan het 

verschil maken? 

De innovaties die 

de betaalbaarheid 

en de financiering 

positief 

beïnvloeden. 

kostenefficiënte 

bouwoplossingen 

en -methodieken 

en innovatieve 

financierings-

mogelijkheden 

zijn hiervan enkele 

voorbeelden.

Wat zouden partijen 

op de nederlandse 

Woningmarkt 

anders en beter 

kunnen doen? 

De Nederlandse 

woningmarkt 

is een over de 

bank genomen 

aanbodgedreven en 

sterk conjunctuur-

gevoelige 

‘ opdracht 
gevende 
partijen gaan 
Weer kritisch 
kijken naar de 
financiën’

Wat is de grootste 

uitdaging 

voor bouWend 

nederland?

De bouwsector 

kan zich niet 

veroorloven 

achterover te 

leunen. Ze 

staat voor een 

groot aantal 

uitdagingen, zoals 

de aankomende 

laagconjunctuur, 

het 

verduurzamings-

vraagstuk en de 

grondstofschaarste. 

Goed ondernemer-

schap en 

verdergaande 

innovatie zijn 

vereist om de 

bouw betaalbaar 

te houden en de 

continuïteit in de 

orderportefeuille 

van uitvoerende 

partijen te 

markt met veel 

stakeholders met 

verschillende 

en wisselende 

belangen. Door 

meer aan te sluiten 

op de wensen en 

de mogelijkheden 

van de vraag 

zullen nieuwe 

mogelijkheden 

ontstaan. 

kunnen We daarbij 

leren van het 

buitenland?

In het buitenland 

zien we eenzelfde 

tendens. We 

kunnen zodoende 

veel leren van het 

buitenland door 

goed te kijken: 

welk land doet 

het beter dan wel 

slechter. en met 

name: waardoor 

is dat dan en op 

welke vlakken? We 

zullen goed om ons 

heen moeten kijken 

met een positief 

kritische blik. 

Wat Wordt het 

belangrijkste 

kenmerk van Wonen 

in de toekomst?

Ik hoop het 

verduurzamen 

van wonen door te 

consuminderen. 

In een 

laagconjunctuur 

gaat het echter over 

het algemeen over 

behouden van werk 

en overleven.  

kun je op basis van 

langjarige trends 

een advies geven 

aan partijen in de 

bouWWereld?

Op de korte 

termijn: zie grootste 

uitdaging. Op de 

lange termijn zijn 

we samen sterk en 

komt er na regen 

weer zonneschijn.


