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Overgrote meerderheid van de Europese architecten verwachten een kwalitatief tekort
aan arbeidskrachten.

De meeste Europese landen zien positieve groeicijfers voor de bouw, alleen Italië blijft
achter. Deze groei is groter dan de verwachting van de Europese architecten. Er komt een
kwalitatief tekort aan arbeidskrachten.
De bouwsector is naar schatting nog steeds de grootste industriële werkgever in Europa,
wat neerkomt op 7,5% van de totale Europese werkgelegenheid met een geschat
personeelsbestand van 11 miljoen (direct werkzaam in de Europese bouwsector).
In het rapport Q2 2016 van de European Architectural Barometer (thema: design en
technologie trends) vroegen we de Europese architecten over hun verwachte richting van
kwalitatief en kwantitatief tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector. Een overgrote
meerderheid van de Europese architecten verwacht of ervaart al een kwalitatief tekort aan
arbeidskrachten. Franse architecten ervaren / verwachten dat het meest, de architecten in
Nederland het minst. Deze meting is genomen vóór de Brexit, we verwachten dat het
aandeel van de Engelse architecten voor kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt nu hoger
is.
Als het gaat om kwantitatieve tekorten aan arbeidskrachten zijn er meer verschillen tussen
de landen. In Spanje en Italië ervaren / verwachten de architecten het minst kwantitatief
tekort aan arbeidskrachten (ongeveer 50% stelt dat dit nooit zal gebeuren), in alle andere
landen is dit aanzienlijk hoger.

Dus wat zijn de redenen achter deze tekorten op de arbeidsmarkt? Eigenlijk een aantal
factoren.
Laten we beginnen met de kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt. Gebouwen en dan de
bouw in het algemeen wordt steeds complexer. Dit vereist meer vaardigheden. Er is een
tekort tussen de benodigde vaardigheden en de vaardigheden die beschikbaar zijn in de
beroepsbevolking. In sommige landen zit het onderwijs en de opleiding van nieuwe
werknemers ook niet op één lijn met de huidige behoeften.
De belangrijkste redenen voor kwantitatieve tekorten aan arbeidskrachten zijn; een
krimpende bevolking op arbeidsleeftijd, een toename van de vraag naar arbeid, een dalende
aantrekkelijkheid van werken in de bouw en een geografische tekort tussen vraag en
aanbod in Europa.
Deze tekorten zijn zowel een uitdaging als een kans voor fabrikanten. Aan de ene kant
worden bouwproducten steeds ingewikkelder, maar fabrikanten kunnen met oplossingen
komen die minder installatietijd nodig hebben en gemakkelijker zijn te installeren. Dit kan
leiden tot een toegevoegde waarde.
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