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De afbouwbranche heeft twee historisch gezien zware jaren 
achter de rug, waarin de productie in totaal met bijna 20% is 
teruggelopen. Voor 2011 is het beeld met een stabilisatie van de 
productie op dit lagere niveau niet veel beter. In de woningbouw 
zijn de tekenen voor een voorzichtig herstel zichtbaar, terwijl in de 
utiliteitsbouw de productie nog iets verder lijkt af te nemen. 

De cruciale vraag voor de afbouwbranche is, wanneer het herstel 
in de bouw definitief inzet en hoe krachtig deze zal zijn. Hoe 
ziet de dynamiek van het herstel eruit? Wat betekent dit voor de 
productie en werkgelegenheid in de verschillende onderdelen 
van de afbouwbranche? Welke invloed is vanuit de bezuinigingen 
van de overheden te verwachten? Kan de afbouwbranche 
weer productieniveaus bereiken van voor de crisis of moet op 
middellange termijn toch rekening worden gehouden met lagere 
niveaus? Hoe pakt dit uit voor werknemers en de zogeheten 
flexibele schil van zelfstandigen, uitzendkrachten en gedetacheerd 
personeel? Hoeveel leerlingen moeten op korte termijn de 
opleidingen instromen? Hoe heeft de bedrijfseconomische situatie 
zich in het eerste jaar van de crisis ontwikkeld?

Deze vragen staan centraal in ‘Trends en ontwikkelingen in de 
afbouwbranche 2011 -2016’, waarin de totale afbouwbranche 
met zijn onderdelen het stukadoorsbedrijf, het wand- en 
plafondmontagebedrijf, het vloerenleggersbedrijf, het 
terrazzobedrijf en het blokken- en elementenstellersbedrijf  
worden beschreven. De studie is uitgevoerd in opdracht van het 
Bedrijfschap Afbouw en het opleidingsinstituut Savantis.
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Leeswijzer

Voor u ligt de publicatie ‘Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 
2011-2016’, waarin de recente ontwikkelingen en verwachtingen rond de 
productie, werkgelegenheid en bedrijfseconomische structuur van de totale 
afbouwbranche en de daarbinnen onderscheiden deelbranches. 

De publicatie bevat veel informatie. Wilt u snel een overzicht hebben van de 
belangrijkste conclusies, dan verwijzen wij u naar het ‘Beeld op hoofdlijnen’, 
dat voorin de publicatie is opgenomen. Voor een complete en zelfstandig 
leesbare samenvatting van het beeld voor de afbouwbranche verwijzen wij u 
naar de ‘Samenvatting’. Wilt u meer achtergronden of detail dan verwijzen wij 
u naar de verschillende hoofdstukken van de publicatie.

Hoofdstuk 1 beschrijft de onderdelen van de afbouwbranche en plaatst deze in 
perspectief met de totale bouwnijverheid. Ook worden in dit hoofdstuk de 
respons en de gebruikte informatiebronnen beschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft 
de algemene ontwikkelingen voor de totale bouwproductie naar type werk. In 
hoofdstuk 3 wordt het beeld voor de hele afbouwbranche beschreven, waarin 
achtereenvolgens de ontwikkelingen voor de afzetmarkt, de arbeidsmarkt en 
het bedrijfseconomisch beeld voor 2009 worden behandeld. In de hoofdstukken 
4 t/m 8 worden de afzonderlijke branches beschreven. Bent u op zoek naar 
gedetailleerde informatie over een specifieke branche dan verwijzen wij u naar 
de volgende hoofdstukken:

4. stukadoorswerk;
5. wand- en plafondmontage;
6. vloerenleggen; 
7. terrazzowerk;
8. blokken- en elementenstellen.

In hoofdstuk 9 wordt de opleidingsbehoefte aan vakkrachten beschreven. Tot 
slot worden in hoofdstuk 10 de resultaten beschreven van een enquête onder 
zelfstandigen zonder personeel in de afbouwbranche.

Hiernaast bevat deze publicatie twee bijlagen. In bijlage A vindt u de activitei-
ten van de afbouwbranche naar onderdeel, SBI-code en CAO-artikel. Voor een 
nadere omschrijving van een aantal begrippen en formules verwijzen wij u 
naar bijlage B. Bijlage C bevat een gedetailleerde onderbouwing van de flexibele 
schil in de afbouwbranche.
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Beeld op hoofdlijnen

• In 2009 waren er 9.690 bedrijven bij het Bedrijfschap Afbouw geregistreerd. 
 Samen behaalden zij dat jaar een omzet van € 2,7 miljard (exclusief btw) en 
 hadden 25.000 arbeidsjaren aan eigen personeel (werknemers en meewer-
 kende eigenaren). Ruim 6.500 van deze bedrijven bestonden uit zelfstan-
 digen zonder personeel, die samen een omzet van € 0,5 miljard realiseerden. 
 Door de crisis kromp zowel het aantal bedrijven, de omzet en de werkge-
 legenheid.

• De afgelopen twee jaren, 2009 en 2010, waren zware jaren voor de afbouw-
 branche. De totale productie van de afbouwbranche liep beide jaren in totaal 
 met bijna 20% terug. De werkgelegenheid daalde tegelijkertijd met ruim 
 2.360 arbeidsjaren. Het waren de vloerenleggers en de blokken- en elemen-
 tenstellers die door hun sterke oriëntatie op de nieuwbouw het zwaarst 
 werden getroffen en een kwart van hun productie verloren. Door een ster-
 kere diversificatie en de verbreding van het lage btw-tarief voor jongere 
 woningen bleef de terugval bij stukadoors beperkt tot bijna 17%. Het produc-
 tieverlies van de terrazzobedrijven en de wand- en plafondmontagebedrijven
 was in lijn met die van de totale afbouwbranche.

• Voor 2011 is het beeld niet beter. In 2011 stabiliseert de totale productie van 
 de afbouwbranche op het dieptepunt. Alleen de blokken- en elementenstel-
 lers realiseren dat jaar een groei van 3½% door het dynamische herstel van 
 de nieuwbouw van woningen, maar dit herstel is in het licht van het eerdere 
 productieverlies beperkt.

• Vanaf 2012 zet het herstel zich over de gehele breedte in. De totale productie 
 van de afbouwbranche groeit dat jaar met 4½%. Dit herstel zet zich op 
 middellange termijn (2013 – 2016) met gemiddeld 3% per jaar door. Het oude 
 niveau van 2008 wordt niet meer gehaald, onder invloed van de structureel 
 lagere huishoudensgroei, de beperkte investeringsmogelijkheden van 
 corporaties, de structurele leegstand op de kantorenmarkt en de bezuini-
 gingen van de lagere overheden.

• De branches die in 2009 en 2010 het sterkst werden getroffen, laten ook het 
 sterkste herstel zien. Toch blijft de productie van de blokkenstellers en de 
 vloerenleggers het meest achter bij de productieniveaus van voor de crisis. 
 De stukadoors maken in 2016 bijna het productieverlies weer goed, terwijl de
 productie in de terrazzo en de wand- en plafondmontage nog beduidend 
 onder het niveau van 2008 blijft.

• In 2009 en 2010 was sprake van een fors werkgelegenheidsverlies in de 
 afbouwbranche. Slechts een deel van het productieverlies werd opgevangen 
 door een lagere arbeidsproductiviteit. De werkgelegenheid daalde in totaal 
 met 8½%. Als eerste werd de inhuur van uitzendkrachten en gedetacheerden
 fors ingekrompen. Bijna de helft van het verlies aan arbeidsjaren sloeg hier 
 neer. Vervolgens werd ook de inhuur van zzp’ers beperkt om het eigen 
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 personeel nog zo goed mogelijk te benutten. Bij de zzp’ers nam het aantal 
 arbeidsjaren met bijna 500 af. Het aantal zelfstandigen zal door gebrek aan 
 alternatieven minder sterk afnemen en ook zal een deel van de ontslagen 
 werknemers hun heil als zzp’er zoeken, hetgeen de omzet van een zzp’er 
 sterk zal reduceren. De wand- en plafondmontage kent relatief veel inhuur 
 van uitzendkrachten. Door deze inzet sterk te verminderen bleef de werkge-
 legenheid van zowel bedrijven als zzp’ers in deze branche nog redelijk in 
 stand.

• In 2011 neemt de totale werkgelegenheid in de totale afbouwbranche nog 
 licht af. Alleen bij de blokken- en elementenstellers trekt door het dyna-
 misch herstel van de nieuwbouw van woningen de werkgelegenheid van 
 vooral zzp’ers weer aan. Vanaf 2012 neemt de werkgelegenheid ook in de 
 andere onderdelen van de afbouwbranche weer toe. De totale werkgelegen-
 heid in 2016 komt 4% lager uit ten opzichte van het niveau van vlak voor de 
 recessie (2008).

• Eerst zal de vraag naar uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp’ers weer 
 toenemen. Bedrijven benutten eerst de flexibele schil voordat zij vast 
 personeel gaan aantrekken. Na 2012 zal de historische trend van relatief 
 meer zzp’ers doorzetten, waardoor het aantal arbeidsjaren van zzp’ers 
 jaarlijks met 1% toeneemt. In 2012 neemt de werkgelegenheid van onder-
 nemingen bescheiden toe, maar op middellange termijn stabiliseert deze 
 werkgelegenheid ten gunste van die van de zzp’ers.

• Met het overschot aan werknemers is er tijdelijk minder behoefte aan 
 instroom van nieuwe vakkrachten. Er zullen echter op middellange termijn 
 - als de werkgelegenheid weer toeneemt - wel voldoende niveau 2 leerlingen
 moeten zijn opgeleid om de structurele natuurlijke uitstroom als gevolg van 
 pensionering en arbeidsongeschiktheid en de uitstroom van vakkrachten, 
 die blijvend elders in de economie een baan hebben gevonden, op te kunnen 
 vangen. Om de instroom geheel vanuit de opleidingen op te vangen zullen 
 de inspanningen van de branches en de bedrijven bij de opleiding van 
 wand- en plafondmonteurs en dekvloerenleggers ten opzichte van de 
 achterliggende jaren behoorlijk moeten worden opgeschroefd. Tot op heden 
 werd in deze branches de instroombehoefte voor een groot deel opgevangen 
 door mensen zonder een gerichte opleiding aan te nemen.

• De bedrijfseconomische situatie van de afbouwbranche is in 2009 over de 
 gehele linie onder invloed van de recessie verslechterd. De winstmarges zijn 
 in alle sectoren gedaald. Ondanks het verslechterde beeld laten de financiële 
 kengetallen in 2009 een vrij positief beeld voor de afbouwbranche zien. Het 
 is de verwachting dat in 2010, het jaar waarin de bouw de zwaarste klappen 
 krijgt, de bedrijfseconomische situatie van de afbouwbedrijven veel sterker 
 zal verslechteren.
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Samenvatting

De afbouwbranche heeft twee historisch gezien zware jaren achter de rug. De productie 
is in deze periode in totaal met bijna 20% teruggelopen. De werkgelegenheid binnen de 
afbouwbranche liep tegelijkertijd terug met ruim 2.360 arbeidsjaren. Een deel van het 
verlies aan werk wordt opgevangen door minder gebruik te maken van (buitenlandse) 
uitzendkrachten. Voor 2011 is het beeld niet veel beter. De productie van de totale 
afbouwbranche zal zich stabiliseren. Alleen de blokken- en elementenstellers zien een 
licht herstel door het aantrekken van de nieuwbouw van woningen. De stukadoors en 
terrazzobedrijven profiteren hier pas later van. Vanaf 2012 zet het herstel zich over de 
gehele breedte in. Op middellange termijn vindt er een flink herstel plaats, maar het 
oude productieniveau van voor de recessie wordt in geen van de branches opnieuw 
behaald. In 2016 komt de totale productie van de afbouwbranche uit op € 2,8 miljard, 
€ 0,3 miljard lager dan vlak voor de recessie. Ook de werkgelegenheid trekt vanaf 2012 
weer aan. Eerst zal de productietoename worden opgevangen door meer inzet van de 
flexibele schil van uitzendkrachten en zzp’ers, gevolgd door het aantrekken van eigen 
personeel. Het aandeel van zzp’ers neemt verder toe. De totale werkgelegenheid in de 
afbouwbranche komt uit op 26.670 arbeidsjaren in 2016 en blijft hiermee op ongeveer 
1.000 banen steken onder het niveau van 2008.

Fors productieverlies in 2009 en 2010

De productie in de afbouwbranche is in 2009 en 2010 met bijna 20% gekrompen. 
De recessie zorgde voor een ongekend grote vraaguitval naar bouwwerkzaam-
heden, waarin vooral de burger- en utiliteitsbouw (b&u) sterk werd getroffen. 
De bouwproductie bleef aanvankelijk nog overeind, maar gedurende 2009 kreeg 
de bouw steeds sterker te maken met de gevolgen van de recessie. Consumen-
ten en bedrijven stelden hun plannen uit. Nieuwe projecten werden niet meer 
in ontwikkeling en uitvoering genomen vanwege de slechte afzetperspectieven 
en problemen om projecten te financieren. In 2009 daalde de productie van de 
afbouwbranche met 7½%. Terwijl in andere sectoren van de Nederlandse 
economie al vanaf begin 2010 het herstel is ingetreden, versnelde de productie-
daling in 2010 tot 12% door het opdrogen van de voorraad aan nieuwe opdrach-
ten. In het begin van 2010 werd de bouw het zwaarst getroffen en gaandeweg 
2010 nam de daling af. Van een opleving was in 2010 nog geen sprake. In 2010 
kwam het totale (bruto) productievolume naar verwachting uit op € 2,4 miljard 
(prijzen 2009), € 0,5 miljard lager dan in 2008.
Vooral de nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen werd met een totale 
daling van bijna 30% sterk getroffen. De terugval in herstel en verbouwactivitei-
ten was fors, maar met 15% wel beperkter dan die in de nieuwbouw. Ook het 
onderhoud daalde met 1%, terwijl die activiteit doorgaans altijd nog wel een 
groei laat zien.
De vloerenleggers en de blokken- en elementenstellers werden vanwege hun 
sterke oriëntatie op de nieuwbouw relatief sterker getroffen en raakten een 
kwart van hun productie kwijt. De stukadoors, terrazzowerkers en de wand- en 
plafondmontagebedrijven werden minder zwaar getroffen, maar leden toch 
een fors productieverlies van tussen de 15 en 20%. Dit komt omdat deze laatst 
genoemde bedrijven relatief sterker vertegenwoordigd zijn in het onderhoud 

Rapport Trends en ontwikkelingen afbouw 2011-2016.indd   11 24-5-2011   16:31:20



12

en de herstel en verbouw. De stukadoors profiteren bovendien van de in 2009 
ingevoerde uitbreiding van het lage btw-tarief voor bestaande woningen. De 
oude regeling gold voor woningen ouder dan 15 jaar. De nieuwe regeling geldt 
voor woningen ouder dan twee jaar.

In 2011 blijft afbouwbranche op dieptepunt steken, herstel pas vanaf 2012

Eind 2010 lijkt het dieptepunt in de bouw te zijn bereikt. De orderportefeuilles 
in de b&u schommelen na een scherpe daling in de tweede helft van 2009 al 
ruim een jaar op hetzelfde niveau. Verschillende indicatoren wijzen in de 
richting van herstel van de woningbouw. De woningbouwvergunningen vanuit 
marktpartijen trekken aan en de verkopen van nieuwe woningen zijn in het 
afgelopen jaar ook duidelijk gestegen. De nieuwbouw van woningen groeit in 
2011 naar verwachting met 5% en de groei van de herstel en verbouw blijft hier 
maar weinig bij achter. Het herstel op de renovatiemarkt wordt daarbij onder-
steund door de tijdelijke verlaging van het btw-tarief. Het aantal opgeleverde 
woningen neemt in 2011 toe tot 64.000 woningen, 2.000 woningen meer dan in 
het voorafgaande jaar1. Dit herstel van de woningmarkt is een beweging in de 
goede richting, maar het niveau is nog onvoldoende om aan de demografisch 
gedreven uitbreidingsvraag te kunnen voldoen. De woningmarkt zal eerst 

1 Gecorrigeerd voor een administratieve verschuiving van het aantal opgeleverde woningen   
 tussen 2009 en 2010.

Figuur 1 Ontwikkeling van de economie en de totale afbouwproductie, 
 jaarlijkse mutaties, 2001-2016

Bron: EIB
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verkrappen, waarmee een eind komt aan de woningprijsdalingen. Ook het 
onderhoud van gebouwen neemt in 2011 weer toe, maar de groei ligt nog wel 
onder de gebruikelijke structurele groei van het onderhoud. In de utiliteitsbouw 
zal het herstel pas in de loop van 2011 aanvangen, waardoor over het gehele 
jaar gemeten nog wel sprake is van een daling van de productie. 
Opdrachtgevers in de bedrijvensector moeten eerst voldoende hersteld zijn van 
het afzetverlies en de slechte winstmarges om weer tot nieuwe investeringen 
in bedrijfsgebouwen te besluiten. De productie van de afbouwbranche zal in 
2011 stabiliseren. Alleen de blokkenstellers laten een voorzichtig herstel zien 
vanwege hun sterke oriëntatie op de nieuwbouw van woningen. Stukadoors en 
terrazzobedrijven worden pas later in het bouwproces ingeschakeld, waardoor 
dit herstel voor hen te laat komt om de productie dit jaar te laten toenemen. 
De wand- en plafondmontagebedrijven moeten in 2011 nog een lichte produc-
tiedaling incasseren.

In 2012 zal het herstel in de bouw aan kracht winnen en over de gehele linie 
doorzetten. De productie van de afbouwbranche neemt in 2012 met 4½% toe. 
Alle branches binnen de afbouw dragen hier aan bij en realiseren een pro-
ductiegroei van tussen de 3½ en 6%. Door het relatief sterke herstel van de 
nieuwbouw van woningen is de productiegroei het sterkst bij de vloerenleggers 
en de blokken- en elementenstellers, nadat zij hiervoor ook het sterkst door de 
recessie werden getroffen. Door de relatief sterkere oriëntatie op bedrijfsgebou-

Tabel 1 Ontwikkeling van de bouwproductie van de afbouwbranche, 
 2009-2016 

Bron: CBS, EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2009 20102 2009 2010 2011 2012 20163

Stukadoorswerk 1.154 1.027 -5½ -11 0 4½ 3
Wand- en plafond-
montage 925 820 -8 -11½ -1 3½ 3½
Vloerenleggen 497 423 -10 -15 1 5½ 2½
Terrazzowerk 21 19 -6½ -12 0 4½ 3
Blokken- en 
elementenstellen 117 100 -11 -14½ 3½ 6 2½

Totaal 2.714 2.388 -7½ -12 0 4½ 3

1 Bedragen in prijzen van 2009
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016
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wen blijft het groeiherstel in de wand- en plafondmontage achter bij die van de 
andere branches. Structurele leegstand van kantoren en bezuinigingen van 
overheden beperken het herstel van de investeringen in bedrijfsgebouwen.

Productie afbouwbranche veert op middellange termijn niet volledig terug 

Op middellange termijn (de periode 2013-2016) is sprake van een sterk herstel 
van de productie van de afbouwbranche met gemiddeld 3%, die in lijn is met de 
totale productie in de b&u. De ontwikkelingen binnen de onderdelen van de 
b&u lopen niet sterk uiteen. Het herstel van de nieuwbouw van woningen 
groeit gemiddeld met 3%, 1% meer dan die van bedrijfsgebouwen. Het aantal 
voltooide woningen loopt geleidelijk op van 62.000 in 2011 tot 75.000 woningen 
in 2015, waarna dit aantal door het wegvallen van de inhaalvraag weer terug-
zakt tot 74.000 in 2016. Het onderhoud herstelt zich en keert terug naar het 
trendmatig groeipad. Na 2016 zal de productie onder invloed van een afvlak-
kende bevolkingsgroei structureel met het gebruikelijke conjuncturele golfpa-
troon gaan dalen.

De blokken- en elementenstellers en vloerenleggers realiseren op middellange 
termijn de sterkste groei nadat zij door de sterke afhankelijkheid van de 
nieuwbouw ook het zwaarst door de recessie getroffen waren. De blokken- en 
elementenstellers profiteren het meest van het dynamische herstel van de 
woningnieuwbouw, maar krijgen in 2016 door het wegvallen van de inhaal-
vraag opnieuw te maken met productieverlies. Geen van de afbouwbranches 

Figuur 2 Ontwikkeling van de productie binnen de afbouwbranche, 
 index 2008=100, 2008-2016

Bron: EIB
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behalen op middellange termijn het productieniveau van voor de recessie. Het 
zijn vooral de vloerenleggers en de blokken- en elementenstellers die het 
productieverlies niet meer goed zullen maken. De stukadoors, de terrazzower-
kers en de wand- en plafondmontage zakten minder sterk weg en hebben een 
groot deel van het productieverlies ingehaald. Naar verwachting zullen de 
wand- en plafondmontagebedrijven er opnieuw weer in slagen om jaarlijks 
marktaandeel te winnen door ook andere gespecialiseerde activiteiten (schil-
ders, installatie, etc.) als onderdeel van het eigen werk aan te nemen en te 
coördineren. 

Forse terugloop in werkgelegenheid in de afbouwbranche

De arbeidsmarkt in de bouw bestaat uit een vaste kern van eigen personeel 
(bouwplaats, uta en meewerkende eigenaren) met een flexibele schil van 
ingehuurd personeel. Deze schil bestaat uit ingehuurde arbeid van onderne-
mingen (bedrijven die bestaan uit meer dan één persoon), zelfstandigen zonder 
personeel en uit (buitenlandse) uitzendkrachten of gedetacheerd personeel. 
De werkgelegenheid in de afbouwbranche is in navolging van de bouwproduc-
tie de afgelopen twee jaar scherp gedaald. Een deel van het productieverlies is 
opgevangen door een lagere arbeidsproductiviteit. Ook is een aanzienlijk deel 
opgevangen door de flexibele schil, waardoor het verlies van werknemers werd 
beperkt. Op de inhuur van de flexibele schil kan sneller, eenvoudiger en goed-
koper worden bezuinigd dan op het eigen personeel. De flexibele schil heeft in 
het afgelopen decennium sterk aan belang gewonnen en bedroeg in 2009 40% 
van de totale werkgelegenheid bij ondernemingen in de afbouwbranche en 30% 
bij zzp’ers, waardoor het verlies aan eigen personeel in relatie tot eerdere 
perioden met productieterugval relatief beperkt bleef.
Nadat de werkgelegenheid in de afbouwbranche al in 2009 met 2,5% terugliep, 
zakte de werkgelegenheid in 2010 naar verwachting verder weg met 6% (zie 
tabel 2). De totale werkgelegenheid liep in beide jaren met ruim 2.360 arbeidsja-
ren terug, waarvan 790 bij de afbouwondernemingen, 480 bij de zelfstandigen 
zonder personeel en 1.090 in de uitzend- en detacheringbranche. Het aantal 
zelfstandigen nam door gebrek aan alternatieven minder sterk af dan hun 
arbeidsinzet. Omdat daarnaast ook een deel van de ontslagen werknemers hun 
heil als zzp’er heeft gezocht, is de gemiddelde omzet van een zzp’er sterk 
gereduceerd. De grootste klappen vielen bij de vloerenleggers en de wand- en 
plafondmontagebranche, waar het aantal arbeidsjaren met 11% afnam. In 
absolute zin nam het aantal arbeidsjaren bij de stukadoors het meeste af, maar 
relatief was de daling bij de stukadoors en terrazzowerkers van rond de 7% het 
minst sterk. Doordat in de wand- en plafondmontage relatief veel gebruik werd 
gemaakt van uitzendkrachten en gedetacheerden kon het verlies aan werk voor 
een groot deel worden opgevangen door minder van dit personeel in te huren. 
Hierdoor daalde de werkgelegenheid van werknemers en zzp’ers in deze 
branche beperkt. In 2011 stabiliseert de productie en neemt de totale werkgele-
genheid in de totale afbouwbranche nog licht af. Alleen bij de blokken- en 
elementenstellers trekt door het dynamisch herstel van de nieuwbouw van 
woningen de werkgelegenheid van vooral zzp’ers weer aan. Vanaf 2012 neemt 
de werkgelegenheid ook in de andere onderdelen van de afbouwbranche weer 
toe. Het zijn de uitzendkrachten en het gedetacheerd personeel die als eerste 
hiervan profiteren. Vooral in 2012 en ook op middellange termijn winnen zij 
een fors deel van hun verlies terug. Ook de zelfstandigen zonder personeel 
profiteren al snel van het productieherstel. Bedrijven zullen eerst de flexibele 
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schil benutten alvorens zij de verplichtingen van nieuw personeel aangaan. Na 
2012 zal de historische trend naar relatief meer zzp’ers doorzetten, waardoor 
het aantal arbeidsjaren van zzp’ers jaarlijks met 1% toeneemt. In 2012 neemt 
de werkgelegenheid van ondernemingen bescheiden toe, maar op middellange 
termijn stabiliseert deze werkgelegenheid ten gunste van die van de zzp’ers. De 
totale werkgelegenheid in 2016 komt 4% lager uit ten opzichte van het niveau 
van vlak voor de recessie (2008).

Opleiden blijft ook bij een tijdelijk overschot aan vakkrachten noodzakelijk

In de periode 2009 – 2010 liep het aantal banen in de afbouwbranche sterk 
terug en ook in 2011 zal het aantal banen verder teruglopen. Een deel van dit 
verlies is opgevangen door de uitstroom van werknemers, die door pensione-
ring of arbeidsongeschiktheid de branche voorgoed verlaten. Dit kon echter 
niet voorkomen dat er tijdelijk een overschot aan opgeleide vakkrachten in de 
verschillende branches is ontstaan. Een deel van deze vakkrachten zal eerst 
buiten de bouw werk vinden, omdat in andere sectoren de werkgelegenheid 
eerder aantrekt. Slechts een deel van deze mensen zal, als de vraag naar 
vakkrachten weer toeneemt, weer terugkeren naar hun branche. In het verle-
den is gebleken dat bij een grote tijdelijke vraaguitval jaarlijks ongeveer 10% 

Tabel 2 Ontwikkeling van de werkgelegenheid van de afbouwbranche, 
 2009-2016

Bron: Savantis, EIB

 Werkgelegenheid1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2009 20102 2009 2010 2011 2012 20163

Stukadoorswerk 13.509 12.792 -1,9 -5½ -1 1½ ½
Wand- en 
plafondmontage 8.434 7.870 -2,9 -6½ -1 2 1
Vloerenleggen 3.633 3.333 -3,2 -8½ -½ 2 ½
Terrazzowerk 246 234 -1,8 -5 -1 1½ 1
Blokken- en 
elementenstellen 1.189 1.098 -3,6 -7½ 2 3 1

Totaal 27.011 25.328 -2,5 -6 -½ 2 1
- Ondernemingen 18.252 17.643 -1,0 -3½ -1½ ½ 0
- Zzp’ers 6.545 6.221 -2,3 -5 ½ 3 1
- Uitzendkrachten4 2.214 1.464 -13,4 -34 3 14½ 3

1 Arbeidsjaren
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016
4 Inclusief gedetacheerden (niet-leerlingen)
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van het overschot bovenop de gebruikelijke jaarlijkse uitstroom niet meer naar 
de eigen branche terugkeert. Om er voor te zorgen dat in 2016 voldoende 
opgeleide vakkrachten beschikbaar zijn, zullen in de komende jaren voldoende 
mensen de opleidingen moeten instromen.

De instroom van nieuwe vaklieden binnen de afbouwbranche geschiedt 
grotendeels vanuit de niveau 2 opleidingen. Alleen voor stukadoors, plafond- 
en wandmonteurs en dekvloerenleggers bestaan deze opleidingen. De meeste 
leerlingen worden opgeleid via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL met 1 dag 
school en 4 dagen werk). Omdat leerlingen moeilijk bij bedrijven geplaatst 
konden worden zijn scholen ook begonnen met het aanbieden van stukadoors-
opleidingen via de beroepsopleidende leerweg (BOL met meer school en 1 à 2 
dagen werk). In de afbouwbranche zijn maatregelen genomen om de instroom 
in de opleidingen te verhogen en deze zijn gelet op de stijging van het aantal 
leerlingen in het huidige schooljaar succesvol. Om de verandering in de beno-
digde werkgelegenheid en het natuurlijk verloop (pensionering en arbeidsonge-
schiktheid) op te vangen, is bepaald hoeveel leerlingen vanaf 2011 ieder jaar 
gemiddeld deze opleidingen moeten instromen. Echter, iedere leerling die de 
opleiding instroomt vergroot tijdelijk het overschot aan vakkrachten. De 
noodzakelijke instroom is bepaald onder de voorwaarde dat in 2016 de tijde-
lijke arbeidsreserve weer volledig wordt benut en er geen tekorten of over-
schotten aan vakkrachten ontstaan. In tabel 3 is de gemiddelde jaarlijks 
benodigde instroom en de arbeidsreserve weergegeven. Ook is in de tabel de 
gemiddelde instroom van de opleidingen in de afgelopen jaren opgenomen.

De benodigde instroom van de niveau 2 opleidingen in de periode 2011-2016 
bedraagt bij de stukadoors 180 leerlingen, wat lager is dan de gemiddelde 
instroom in de periode 2005–2009. In deze jaren was sprake van een stevige 
werkgelegenheidsgroei. De instroom in 2010 was lager omdat de leerlingen 
door de sterke terugval in productie niet bij bouwbedrijven konden worden 
geplaatst. Bedrijven waren vanuit kostenoverwegingen zeer terughoudend om 
zich langdurig aan een leerling te binden. Met het aantrekken van de productie 

Tabel 3 Historische en benodigde instroom in de niveau 2 opleidingen 
 en de ontwikkeling van de gekwalificeerde arbeidsreserve in 
 de afbouwbranche

Bron: Savantis, EIB

 Jaarlijkse instroom Arbeidsreserve

 2005/09 2010 2011/16 2011 2012 2016

Stukadoorswerk 330 215 180 360 255 0
Wand- en plafond-
montage 40 37 110 50 50 0
Vloerenleggen 20 8 70 150 100 0

Totaal  390 260 360 680 490 0
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lijkt de benodigde instroom minder inspanning te vereisen dan in de jaren voor 
de crisis, mits het aantal leerlingen in de eerste jaren niet te veel terugvalt. Het 
beeld is anders bij de opleidingen van de wand- en plafondmonteurs en de 
vloerenleggers. Het benodigde aantal leerlingen dat jaarlijks deze opleidingen 
moet instromen ligt veel hoger dan in de voorgaande jaren. De doelstelling om 
de benodigde instroom van vakkrachten volledig met leerlingen in de niveau 2 
opleidingen op te vangen is bij deze niet-ambachtelijke beroepen zeer ambiti-
eus en moet als een bovengrens worden gezien. Het is in deze branches gebrui-
kelijk – net als in branches zonder eigen vakopleiding – dat ook mensen zonder 
gepaste scholing een baan krijgen aangeboden en zich op het werk met de hulp 
van andere vakkrachten verder bekwamen. Het is aan de branches en de 
bedrijven zelf om te bepalen of zij meer leerlingen willen opleiden om de 
diplomagraad van de branche te verbeteren of dat zij de benodigde instroom 
met minder geschoolde vakkrachten willen opvullen.
De komende jaren worden leerlingen opgeleid, terwijl er een overschot is aan 
vakkrachten. Het overschot neemt hierdoor ook toe. Men kan er voor kiezen om 
de instroom op de opleidingen in de eerste jaren te reduceren, maar dit bete-
kent dat een veel hoger aantal leerlingen in de latere jaren de opleiding moet 
instromen. Dit veroorzaakt dan een veel hogere inspanning om deze leerlingen 
aan te trekken en op te leiden. De opleidingen zijn meer gebaat bij een con-
stante leerlingenstroom, omdat grote schommelingen moeilijk zijn op te 
vangen. 

Onzekerheden

De ramingen zijn met meer dan gebruikelijke onzekerheid omgeven. Uitgangs-
punt voor de ramingen is het meest recente economisch beeld voor Nederland 
van het CPB. Het herstel in 2011 en de daaropvolgende jaren is met onzeker-
heid omgeven. De grootste onzekerheid betreft de kracht van het herstel. Grote 
eurolanden als Duitsland en Frankrijk laten een krachtig herstel zien, maar de 
dreiging komt vooral van de financiële onrust in het eurogebied door de crisis 
rond de staatschuld van Griekenland en Ierland, die zich kan uitbreiden naar 
andere Europese landen. Ook is het mogelijk dat het vertrouwen van huishou-
dens met het aantrekken van de arbeidsmarkt herstelt, en dat hun bestedingen 
weer terugkeren naar gebruikelijke niveaus en dat ze zelfs gaan ontsparen. Dit 
zal het herstel versterken.

Deze ontwikkelingen kunnen het economisch beeld voor Nederland verande-
ren en daarmee ook het beeld voor de bouwnijverheid. Naast onzekerheden ten 
aanzien van de algemene economische uitgangspunten spelen voor de bouw-
nijverheid ook specifieke onzekerheden een rol bij de ramingen. Zo zijn de 
beleidsmaatregelen van de overheid om de bouwproductie te stimuleren bij de 
ramingen meegenomen, maar de doorwerking van de maatregelen is met 
onzekerheid omgeven. Wel geldt voor belangrijke categorieën van de bouwpro-
ductie dat er van veel voorlopige indicatoren gebruik kan worden gemaakt. 
Orderportefeuilles, vergunningen en vastgestelde overheidsbudgetten bieden 
belangrijke informatie voor de toekomst. Op middellange termijn bestaat er 
onzekerheid in welke mate de voorgenomen bezuinigingen bij het Rijk en 
andere overheden doorwerken in de bouwgerelateerde investeringen.
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Bedrijfseconomische situatie in het eerste crisisjaar nog niet sterk 
verslechterd

In 2009 waren volgens de registratiebestanden van het Bedrijfschap Afbouw 
9.690 bedrijven binnen de afbouw actief. Hiermee is het aantal ten opzichte van 
2008 met 2% afgenomen2. Naast de in- en uitstroom van geregistreerde bedrij-
ven zorgden verbeterd inzicht in de omvang van de bedrijven voor verschuivin-
gen tussen bedrijven met vennoten of personeel en zzp’ers. Het merendeel van 
de bedrijven binnen de afbouwbranche bestaat uit zelfstandigen zonder 
personeel. Alleen in de vloerenleggers- en terrazzobranche is het aandeel 
zzp’ers beperkt tot de helft van het aantal geregistreerde bedrijven. De meeste 
van de bedrijven zijn actief als stukadoorsbedrijf, gevolgd door de wand- en 
plafondmontagebedrijven. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij circa 86% van 
het totaal aantal bedrijven in de afbouwbranche.

In 2009 bedroeg de omzet van alle afbouwbedrijven (bedrijven en zzp’ers) € 2,7 
miljard inclusief onderlinge uitbestedingen (exclusief btw). De 3.145 onderne-
mingen realiseerden hiervan het merendeel: € 2,2 miljard. De 6.545 zzp’ers 
waren goed voor een omzet van € 0,5 miljard. De totale omzet van alle afbouw-
bedrijven exclusief onderlinge uitbestedingen bedroeg € 2,2 miljard (exclusief btw). 

De activiteiten van de afbouwbranche zijn geconcentreerd op de woning- en 
utiliteitsbouw. De afbouwbranche levert nagenoeg geen bijdrage aan de grond-, 
water- en wegenbouw. 
De omzetsamenstelling naar type werk verschilt sterk tussen de verschillende 
sectoren. Zo zijn de stukadoors sterk vertegenwoordigd in alle onderdelen van 
de woningbouw. De wand- en plafondmontage is daarentegen sterk in de 

Tabel 4 Aantal geregistreerde ondernemingen binnen de 
 afbouwbranche die actief waren in 2009, stand medio 
 november 2009

Bron: EIB

 Totale    Bedrijven Zzp’ers
 branche

  CAO Andere Totaal
  Afbouw CAO / vof

Stukadoorswerk 5.732 924 713 1.637 4.095
Wand- en plafondmontage 2.593 379 505 884 1.709
Vloerenleggen 817 210 231 441 376
Terrazzowerk 100 26 16 42 58
Blokken- en elementenstellen 448 79 62 141 307

Totaal 9.690 1.618 1.527 3.145 6.545

2 Op 1-11-2010 telden de registratiebestanden van het Bedrijfschap Afbouw 10.394 bedrijven.
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nieuwbouw en renovatie van utiliteitsgebouwen. De activiteiten van de vloe-
renleggers zijn vooral gekoppeld aan nieuwbouw en in het bijzonder die van de 
utiliteitsgebouwen. De terrazzobedrijven werken traditioneel meer aan de 
nieuwbouw en renovatie van woningen. De blokken- en elementenstellers zijn 
nog sterker gericht op de nieuwbouw, zij het dat deze branche iets sterker is 
gericht op woningen. 
Bouwbedrijven, in het bijzonder hoofdaannemers, zijn de belangrijkste op-
drachtgevers voor de afbouwbranche. Ongeveer 64% van de omzet in 2009 werd 
in opdracht van hoofdaannemers uitgevoerd en ongeveer 12% in opdracht van 
afbouwbedrijven. Dit beeld geldt ook voor de onderliggende sectoren. Wel 
richten stukadoors zich sterker op particulieren en verenigingen van eigenaren, 
terwijl de wand- en plafondmontagebedrijven zich sterker richten op bedrijven.
De opdrachtverlening binnen de afbouwbranche bestaat voor het merendeel uit 
opdrachten tegen een vast bedrag (53%) en in concurrentie verkregen werk 
(bijna 82%). Opdrachten met vaste tarieven per uur zijn relatief beperkt. Ook 
hierbij verschillen de sectoren onderling. Zo worden de opdrachten aan stuka-
doors minder vaak in concurrentie verleend. Aan de vloerenleggers worden 
opdrachten meer op basis van een tarief per meter verleend.

Tabel 5 en tabel 6 laten kengetallen zien van de kostenstructuur per werkende 
en het economisch resultaat voor de verschillende sectoren van de afbouw-
branche en het totaal. De kengetallen per werkende en het resultaat in 2009 
leveren een verslechterd beeld op ten opzichte van die in 2008. De bruto omzet 
en de toegevoegde waarde per werkende zijn onder invloed van de productiete-
rugval gedaald. Ook de winstmarges zijn in vergelijking met 2008 in alle 
sectoren gedaald. Ondanks het verslechterde beeld laten de financiële kenge-
tallen in 2009 een vrij positief beeld voor de afbouwbranche zien. Het is de 
verwachting dat in 2010, het jaar waarin de bouw de zwaarste klappen krijgt, 
de bedrijfseconomische situatie van de afbouwbedrijven veel sterker zal 
verslechteren.

Tabel 5 Kengetallen per werkende in de afbouwbranche, 2009, 
 in duizend euro

Bron: EIB

 Totale  Stuka- Wand- en Vloeren- Blokken- Zzp’ers
 branche doors-  plafond- leggen en ele-
  werk montage   menten-
     stellen

Bruto omzet 124 98 158 166 92 80
Verbruik1 61 41 90 93 30 23
Toegevoegde waarde 62 57 68 73 62 58
Arbeidskosten  41 39 43 42 46 45
Resultaat (in %) 4,5 4,9 5,6 2,1 1,3 0,3

1 Materialen en onderaanneming
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Stukadoors hebben een relatief laag verbruik van materialen en onderaanne-
ming, waardoor de omzet per werkende lager uitvalt dan die van andere 
sectoren. De blokken- en elementenstellers besteden relatief een veel groter 
deel van hun omzet uit aan onderaannemers. In termen van toegevoegde 
waarde en arbeidskosten valt op dat deze voor stukadoors lager liggen dan die 
voor wand- en plafondmontagebedrijven en vloerenleggers. Deze laatste twee 
sectoren hadden hogere arbeidskosten dan de totale afbouwbranche. De 
relatief hoge arbeidskosten bij de blokken- en elementenstellers wordt verte-
kend door het toegerekende loon van het hoge aandeel zelfstandigen. De 
afbouwbedrijven kenmerken zich ook door een redelijk economisch resultaat.
Ten opzichte van de bedrijven kopen de zelfstandigen zonder personeel naar 
verhouding minder in. Zodoende is het verbruik per werkende voor zzp’ers ook 
lager. De omvang van de arbeidskosten is voor zzp’ers relatief hoog, maar dit is 
mede het gevolg van de toerekening van een vast loonbedrag aan een zelfstan-
dige. De toegevoegde waarde, waaruit dit loon moet worden opgebracht, is 
daarentegen relatief beperkt, hetgeen de winstgevendheid van het werk van 
een zelfstandige onder druk zet. Het resultaat dat hieruit resulteert, is gemid-
deld 0,3%. 

De financiële kengetallen3 laten in 2009 nog een vrij positief beeld voor de 
afbouwbranche zien. De rentabiliteit op het totale vermogen loopt, met uitzon-
dering van de vloerenleggers, niet sterk uiteen tussen de verschillende onder-
delen. Het rendement op het eigen vermogen ligt gemiddeld op 30%. De current 
ratio – de maatstaf voor de liquiditeitspositie van het bedrijf welke de verhou-
ding tussen de korte termijnvorderingen, kas- en banktegoeden en de korte 
termijnverplichtingen aangeeft – lag in alle branches ook ruim boven de 
gangbare kritische ondergrens van 120%. Ook de solvabiliteit van de afbouw-
branche – hier gemeten als de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen – 
is gemiddeld genomen redelijk.

Tabel 6 Financiële kengetallen in de afbouwbranches in procenten, 
 2009 

Bron: EIB

 Totaal Stuka- Wand- en Vloeren-
  doors- plafond-  leggen
  werk montage

Rentabiliteit totale vermogen 11,5 12,3 15,4 5,7
Rentabiliteit eigen vermogen 30,6 30,0 42,3 11,3
Current Ratio 158 168 150 141
Solvabiliteit 55 52 50 51

3 Door de lage respons van de blokken- en elementenstellers op de vraag  naar de balans-  
 structuur is het niet mogelijk om betrouwbare uitkomsten over de bijbehorende financiële   
 kengetallen weer te geven.
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1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze publicatie beschrijft de recente ontwikkelingen en verwachtingen rond de 
productie, werkgelegenheid en bedrijfseconomische structuur van stukadoors-, 
wand- en plafondmontage-, terrazzo-, vloeren- en blokkenstellersbedrijven. Dit 
zijn de branches die bij het Bedrijfschap Afbouw zijn aangesloten en waar de 
CAO Afbouw betrekking op heeft. In deze publicatie noemen wij het totaal van 
deze bedrijven de afbouwbranche. 

De publicatie is opgesteld in opdracht van kenniscentrum Savantis en het 
Bedrijfschap Afbouw. Doel van deze publicatie is om een actueel marktbeeld te 
schetsen van de aangesloten bedrijven. De publicatie duidt onder andere het 
belang van de aangesloten branches binnen de totale Nederlandse bouwpro-
ductie en werkgelegenheid. Ook geeft de publicatie een beeld van de oplei-
dingsopgave van de voor de branche relevante beroepen en de bedrijfsecono-
mische prestaties van de verschillende typen bedrijven binnen de branche.

In dit rapport wordt gedetailleerd ingegaan op de vooruitzichten voor de korte 
en middellange termijn voor de bouw in het algemeen en voor de afbouwbran-
che in het bijzonder. De ramingen zijn opgebouwd vanuit de ontwikkelingen 
van de verschillende soorten werk en typen bouwproducten. Deze zijn doorver-
taald naar werkzaamheden voor de verschillende disciplines binnen de af-
bouwbranche. Als basisjaar is 2009 genomen, en vervolgens worden ramingen 
beschreven van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar (2010), voor de korte 
termijn (2011 en 2012) en voor de middellange termijn (gemiddelde over de 
jaren 2013-2016). Alle productieniveaus zijn genoteerd in vaste prijzen van het 
basisjaar 2009. De ontwikkelingen en prognoses hebben betrekking op het 
volume van de productie. Als bijvoorbeeld een groei van 3% wordt geraamd is 
daar de bouwkostenstijging niet bij inbegrepen. Als de bouwkosten stijging 2% 
bedraagt, komt de omzetgroei uit op 5%.

1.2 De afbouwbranche als onderdeel van de afbouwsector

Totale bouwproductie naar type en soort bouwwerk
De totale bouwproductie bestaat uit verschillende typen bouwwerken en 
soorten werk. In deze publicatie worden de volgende hoofd- en subcategorieën 
onderscheiden:

• woningbouw (nieuwbouw, herstel en verbouw, onderhoud);
• utiliteitsbouw (nieuwbouw, herstel en verbouw, onderhoud);
• infrastructuur (investeringen, onderhoud);
• externe onderaanneming.

De laatste post bestaat uit onderaanneming door bouwbedrijven in opdracht 
van bedrijven buiten de bouwnijverheid. Het gaat hierbij vooral om werk voor 
projectontwikkelaars die zelf als hoofdaannemer van werken optreden.
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Het EIB publiceert drie keer per jaar ramingen voor de bouwproductie voor de 
bovenstaande categorieën. Dit gebeurt ieder jaar in januari met de publicatie 
‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid’, waarin uitvoerig op de 
recente en toekomstige ontwikkelingen van de verschillende categorieën wordt 
ingegaan en waarbij tevens aandacht aan de werkgelegenheid wordt gegeven. 
Verder worden in de zomer en in het najaar de ramingen geactualiseerd en 
beschreven in een gezamenlijke publicatie van Euroconstruct, een samenwer-
kingsverband van Europese onderzoeksinstituten op het gebied van de bouw. 
Voor deze publicatie zijn de ramingen genomen die ten grondslag liggen aan de 
publicatie ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011’. Figuur 1.1 
geeft het aandeel in de totale bouwproductie in 2009 (€ 60 miljard) naar sector 
weer.

Bijdrage aan de bouwproductie door de deeltakken van de bouwnijverheid
De bouwproductie bestaat uit een breed pakket van activiteiten die door 
verschillende typen bedrijven worden gerealiseerd. De bouwnijverheid is 
onderverdeeld in een aantal deeltakken, die elk uit min of meer samenhangen-
de werkzaamheden bestaan. De Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van 
het CBS gaat uit van een indeling waarbij processtappen en werksoorten naast 
en in combinatie met elkaar voorkomen. De SBI is bepalend voor de wijze van 
detaillering waarin de statistische informatie over de bouw vorm krijgt. In deze 
classificatie worden de volgende categorieën (sectoren) onderscheiden:
• bouwrijp maken (slopen, grondverzet, proefboren);
• burgerlijke en utiliteitsbouw (nieuwbouw, uitbreiding, renovatie, restauratie 

Figuur 1.1 Bouwproductie naar sector, aandelen in procenten, 2009

Bron: CBS, Nationale Rekeningen 2009
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 en onderhoud van gebouwen);
• grond-, water- en wegenbouw (nieuwbouw, reconstructie, herstel en onder-
 houd van infrastructuur);
• bouwinstallatie (elektrotechnische installatie, isolatie, loodgieterswerk, cv en
 luchtbehandeling);
• afwerken van gebouwen (afbouw);
• machineverhuur (met personeel).

De sectoren b&u en gww worden samen wel aangeduid als ‘ruwbouw’. Met een 
productieaandeel van bijna 60% vormt de ruwbouw de grootste sector binnen 
de bouw. Een andere grote sector is de bouwinstallatie. Daarin gaat ongeveer 
een kwart van de bouwproductie om. Met een productieaandeel tussen 10 en 
15% vormt de afbouwsector ook in kwantitatief opzicht een duidelijk herken-
bare sector binnen de bouw. Figuur 1.2 geeft de verhoudingen weer zoals die in 
2009 golden. Vooruitlopend op de beschrijving van de afbouwbranche, welke 
het onderwerp is van deze studie, is in deze figuur de omvang van de afbouw-
branche in de totale afbouwsector aangegeven. De totale afbouwsector heeft 
een aandeel van 13% in de bouwproductie, waarvan ruim eenderde uit activi-
teiten door de afbouwbranche bestaat.

De afbouw bestaat op zich zelf weer uit een aantal zelfstandige groepen van 
specialistische werkzaamheden. Het CBS onderscheidt binnen de sector 
‘afwerking van gebouwen’ (SBI 2008 - code 433) op basis van technische criteria 

Figuur 1.2 Verdeling van de bouwproductie1 per sector, 2009, aandelen 
 in procenten

Bron: CBS, EIB
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de volgende categorieën van bedrijven:
• stukadoren (SBI 4331);
• bouwtimmeren (SBI 4332);
• afwerking van vloeren en wanden (SBI 4333);
• schilderen en glaszetten (SBI 4334);
• overige afwerking van gebouwen (SBI 4339).

Informatie over de productieomvang en de productiesamenstelling is alleen 
beschikbaar op het niveau van de afbouwsector als geheel. Het CBS geeft geen 
nadere onderverdeling naar categorie.

Bijdrage aan de bouwproductie door de afbouwbranche
Centraal in deze publicatie staan de activiteiten van de bedrijven die onder de 
reikwijdte vallen van het Bedrijfschap Afbouw. De werkingssfeer van het 
bedrijfschap is vrijwel gelijk aan de werkingssfeer van de CAO Afbouw. In 
artikel 2 van die cao worden de werkzaamheden, die tot de afbouwbranche 
worden gerekend, uitgebreid omschreven. 

Registratie bij het bedrijfschap is verplicht voor alle bedrijven die werkzaamhe-
den verrichten die onder het bedrijfschap vallen. Het bedrijfschap heeft de 
geregistreerde bedrijven ingedeeld in één van de volgende onderdelen:
• Stukadoren;
• Wand- en plafondmontage;
• Vloerenleggen;
• Terrazzo;
• Blokken- en elementenstellen.

De werkgevers die de CAO Afbouw toepassen zijn geregistreerd bij A&O Servi-
ces. Bij de registratie bij A&O Services zijn de werkgevers niet nader onderver-
deeld in onderdelen. Bij het bedrijfschap zijn de werkgevers bekend die de 
CAO Afbouw toepassen. Door koppeling van de bestanden van het bedrijfschap 
en A&O Services zijn ook de werkgevers die de CAO Afbouw toepassen inge-
deeld in de hierboven genoemde onderdelen. 

De door het CBS gehanteerde SBI 2008-indeling sluit niet goed aan bij de 
activiteiten die vallen onder het Bedrijfschap Afbouw. In bijlage A wordt een 
koppeling gelegd tussen de door het bedrijfschap gehanteerde indeling, de CAO 
Afbouw en de indeling van het CBS. Van de SBI 2008-categorie 43.32 (bouwtim-
meren) wordt alleen het stellen, plaatsen en monteren van (systeem)schei-
dingswanden en -plafonds bij de wand- en plafondmontage meegenomen. 
Vanwege de samenhang met de activiteiten op het gebied van de aanleg van 
systeemwanden en –plafonds, is het aanbrengen van zwevende vloeren en 
systeemvloeren (bijvoorbeeld computervloeren), conform de CAO, onderdeel 
van deze categorie en niet van de categorie vloerenleggen en terrazzowerk. Een 
deel van de wand- en plafondmontage wordt uitgevoerd door de fabrikanten 
van wand- en plafondsystemen, die de montage vaak uitbesteden aan onder-
aannemers. De categorie ‘blokkenstellen’ behoort volgens de SBI 2008-indeling 
niet tot de afbouw, maar tot de subcategorie ‘metselen en voegen’ (SBI 43.99.3). 
Tot die laatste categorie rekent het CBS ook de activiteiten op het gebied van de 
betonreparatie die in dit onderzoek, conform de CAO, aan de categorie 
‘stukadoren’ zijn toegerekend.
Momenteel zijn 9.690 bedrijven bij het Bedrijfschap Afbouw geregistreerd, die 
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in 2009 al actief waren. Van de bedrijven in de afbouwsector bestaat 68% uit 
bedrijven zonder personeel (zzp’ers). Ruim de helft van de ondernemingen 
(59%) is actief in de sector stukadoren, bijna een derde (27%) in de sector wand- 
en plafondmontage. Tabel 1.1 geeft een uitgebreider overzicht van de bedrijven-
populatie.

Tabel 1.1 Populatie, aantal bedrijven naar sector, 2009

Bron: Registratiebestanden Bedrijfschap Afbouw, bewerking EIB

 Zzp’ers Onderne- Totaal
  mingen1

 Aantal % Aantal % Aantal %

Stukadoorswerk 4.095 62,6 1.637 52,1 5.732 59,2
Wand- en plafondmontage 1.709 26,1 884 28,1 2.593 26,8
Vloerenleggen 376 5,7 441 14,0 817 8,4
Terrazzowerk 58 0,9 42 1,3 100 1,0
Blokken- en elementenstellen 307 4,7 141 4,5 448 4,6

Totale afbouwbranche 6.545 100 3.145 100 9.690 100

1 Inclusief vennootschappen onder firma (vof)

Zelfstandigen zonder personeel

Een zelfstandige zonder personeel is geen éénduidige rechtsvorm, waarop 
bedrijven kunnen worden geselecteerd. Om zelfstandigen zonder perso-
neel uit de registratiebestanden van het bedrijfschap Afbouw te onder-
scheiden, worden bedrijven met meer dan één persoon of vennoot in deze 
studie gezien als onderneming met personeel. Zo wordt een VOF met twee 
vennoten zonder personeel vanwege de onderlinge afhankelijkheid van 
de vennoten gezien als onderneming met personeel en niet als een 
onafhankelijk zelfstandige. Vrijwel al deze bedrijven geven ook zelf aan 
zichzelf niet te zien als zzp’er. Alleen de bedrijven die volgens gegevens 
van het Bedrijfschap Afbouw bestaan uit één ondernemer worden in dit 
onderzoek gezien als zelfstandigen zonder personeel.

1.3 Gebruikte bronnen

In deze studie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de statistieken van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor een lager detailniveau dan de totale 
afbouwsector zijn geen statistieken beschikbaar. Om toch informatie te geven
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over de totale afbouwbranche en haar onderdelen, is gebruik gemaakt van de 
registratiebestanden van het Bedrijfschap Afbouw, registratiebestanden van 
Afbouwkeur, de bestanden van A&O Services voor het bij de CAO Afbouw 
behorende personeel en een door het EIB uitgevoerde enquête onder bedrijven 
uit de afbouwbranche.

Hieronder volgt een beschrijving van de gehanteerde databronnen:

Centraal Bureau van de Statistiek
Voor de productie en werkgelegenheid van de totale bouwnijverheid, onderver-
deeld naar type en soort werk en naar de zes subtakken, is aangesloten bij de 
CBS-statistiek Nationale rekeningen 1999.

Registratiebestanden Bedrijfschap Afbouw
Voor de samenstelling van de bij het bedrijfschap aangesloten bedrijven is 
gebruik gemaakt van de registratiebestanden van het Bedrijfschap Afbouw. De 
bij het Bedrijfschap Afbouw aangesloten bedrijven zijn verplicht jaarlijks hun 
aantal werknemers en omzet aan het Bedrijfschap door te geven. Ten tijde van 
deze studie waren de werknemers- en omzetcijfers tot en met 2008 bij het 
bedrijfschap bekend en een deel van de omzetcijfers van 2009.

Registratiebestanden AfbouwKeur
Voor aanvullende informatie (aantallen werknemers, omzetverdeling) is 
gebruik gemaakt van de registratiebestanden van AfbouwKeur. Waar mogelijk 
zijn deze gekoppeld met de omzetcijfers over 2009 van het Bedrijfschap Af-
bouw.

Bestanden A&O Services
A&O Services voert de bedrijfstakeigen regelingen voor de afbouwbranche uit. 
Dat betekent dat iedere werkgever die onder de CAO Afbouw valt, bij die 
organisatie moet zijn aangesloten. De bestanden van A&O Services bevatten 
gegevens over de dienstverbanden in de branche van personeel dat valt onder 
de CAO Afbouw.

Enquête onder geregistreerde bedrijven
Voor de omzet, de omzetsamenstelling en de bedrijfseconomische gegevens in 
2009 heeft het EIB in de tweede helft van 2010 een enquête gehouden onder de 
bedrijven die bij het Bedrijfschap Afbouw staan geregistreerd. Daarbij zijn alle 
bij het Bedrijfschap Afbouw geregistreerde ondernemingen en 2.000 bedrijven 
zonder personeel benaderd. De respons op de enquête bestaat uit 164 onderne-
mingen en 101 bedrijven zonder personeel. Tabel 1.2 geeft van deze responsge-
gevens een uitgebreider overzicht. De respons lag 80 bedrijven lager dan die 
van de vorige marktstudie. In 2009 werden er door het bedrijfschap meer 
responsverhogende acties richting bedrijven ondernomen dan afgelopen jaar.

De lage respons laat het niet toe om voor de terrazzobedrijven betrouwbare 
uitkomsten over omzetverdelingen, de balans, kostenstructuur en bijbehorende 
kengetallen weer te geven. Door de lage respons van de blokken- en elemen-
tenstellers op de vraag naar de balansstructuur is het evenmin mogelijk om 
betrouwbare uitkomsten over de balans en bijbehorende (financiële) kengetal-
len van die sector weer te geven.
Niet in elke sector was de respons van zzp’ers voldoende. Waar mogelijk is een 
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onderscheid gemaakt tussen ondernemingen met en zonder personeel. Dit 
geeft mogelijk een minder representatief maar wel een indicatief beeld van de 
gemeten onderwerpen. 

Bij het verwerken van de respons is een aantal correcties doorgevoerd. De 
gegevens uit de jaarrekening zijn waar nodig omgerekend naar bedrijfsecono-
misch onderling vergelijkbare gegevens. Daarnaast is rekening gehouden met 
verschillen in rechtsvorm. Voor VOF’s en eenmanszaken is een gewaardeerd 
loon voor de ondernemer ingebracht. Dit omdat de ondernemers bij deze 
rechtsvormen niet op de loonlijst staan en hun inkomen uit het resultaat 
verkrijgen, in tegenstelling tot bij de BV’s. Tevens is een gewaardeerd loon 
ingebracht voor overige meewerkende personen die eveneens niet op de 
loonlijst staan. Uitgangspunt bij de waardering van de lonen zijn de arbeids-
kosten van een gediplomeerde kracht ad € 45.000. Voor bedrijven met meer dan 
vijf werknemers is een ondernemersloon van € 56.000 genomen.

Vanwege ondervertegenwoordiging van het aantal bedrijven in sommige 
sectoren en oververtegenwoordiging in andere heeft weging van de resultaten 
plaatsgevonden. Als maatstaf hiervoor diende de verhouding tussen de omzet 
in 2008 in de populatie en in de responsgroep. De gepresenteerde resultaten 
zijn schattingen voor de totale populatie van het Bedrijfschap Afbouw in 2009.

1.4 Indeling van het rapport

In hoofdstuk 2 zullen eerst de algemene ontwikkelingen voor de bouwproduc-
tie naar type werk worden beschreven. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens het 
totaalbeeld voor de hele afbouwbranche gegeven, waarin achtereenvolgens de 
ontwikkelingen voor de afzetmarkt, de arbeidsmarkt en het bedrijfsecono-
misch beeld voor 2009 worden besproken. In de hierop volgende hoofdstukken 

Tabel 1.2 Respons op enquête, aantal bedrijven en aandeel hiervan op 
 de totale populatie naar sector

Bron: EIB

 Zzp’ers Onderne- Totaal
  mingen1

 Aantal % Aantal % Aantal %

Stukadoorswerk 68 1,7 80 4,9 148 2,6
Wand- en plafondmontage 12 0,7 48 5,4 60 2,3
Vloerenleggen 8 2,1 22 5,0 30 3,7
Terrazzowerk 1 1,7 4 9,5 5 5,0
Blokken- en elementenstellen 16 5,2 10 7,1 26 5,8

Totaal afbouwbranche 105 1,6 164 5,2 269 2,8
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4 t/m 8 worden dezelfde onderwerpen voor ieder van de afzonderlijke branches 
(respectievelijk stukadoorswerk, wand- en plafondmontage, vloerenleggen, 
terrazzowerk en blokken- en elementenstellen) behandeld. In hoofdstuk 9 
wordt de opleidingsbehoefte aan vakkrachten beschreven. Tot slot worden in 
hoofdstuk 10 de resultaten beschreven van een enquête onder zelfstandigen 
zonder personeel in de afbouwbranche.
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2 Ontwikkeling van de totale bouwproductie

De Nederlandse bouw heeft historisch gezien twee zeer zware jaren achter de 
rug. De productie is in deze periode cumulatief met 15% teruggelopen, er zijn 
ruim 2.000 bouwbedrijven failliet gegaan en de werkgelegenheid is stevig 
teruggelopen. Het dieptepunt lijkt wel te zijn bereikt en de sector kan zich 
opmaken voor een voorzichtig herstel in 2011. In de volgende jaren zet het 
herstel gematigd door, met de meeste dynamiek in de woningbouw.

2.1 De bouw tijdens de crisis: 2009 - 2010

In 2009 kreeg de bouwsector, net als andere sectoren in de Nederlandse econo-
mie, te kampen met de gevolgen van de wereldwijde recessie die in de herfst 
van 2008 intrad. De Nederlandse economie kromp in 2009 met 3,9%, een daling 
die zich sinds de jaren dertig van de vorige eeuw niet meer had voorgedaan. De 
bouwproductie bleef aanvankelijk nog overeind, maar gedurende 2009 kreeg de 
bouw steeds sterker te maken met vraaguitval als gevolg van de recessie. De 
trage reactie van de bouwproductie is gebruikelijk in perioden met conjunctu-
rele schommelingen. Weliswaar daalde de vraag naar woningen en bedrijfsge-
bouwen vrij abrupt, maar door de lange doorlooptijden en voorraad aan 

Figuur 2.1 Volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde in de bouw 
 en het overige bedrijfsleven in 2008-2010, in procenten

Bron: EIB
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gestarte projecten kreeg de bouw gaandeweg het jaar meer met productiedalin-
gen te maken.

Terwijl in 2010 de economie in Nederland al een herstel liet zien, werd de bouw 
nog sterker geraakt (zie figuur 2.1). Het overige bedrijfsleven toonde in het 
eerste kwartaal van 2010 voor het eerst weer een voorzichtige groei, die zich in 
het tweede kwartaal stevig versterkte. De bouw liet in het eerste kwartaal juist 
een forse daling van de toegevoegde waarde zien van maar liefst 16% ten 
opzichte van het eerste kwartaal in 2009. Ook in het tweede en derde kwartaal 
daalde de toegevoegde waarde met respectievelijk 10% en 8%. Eind 2010 lijkt de 
productie te zijn gestabiliseerd. De orderportefeuilles van bouwbedrijven voor 
de woningbouw en utiliteitsbouw (zie figuur 2.2) zijn al enige tijd stabiel en 
lijken nu zelfs weer aan te trekken. De bouwproductie daalde in 2010 met 10% 
naar een niveau van € 54,1 miljard (in prijzen 2009), waarbij alle onderdelen 
van de bouw door een daling werden getroffen. Hiermee daalde de bouwpro-
ductie in de periode 2009 – 2010 in totaal met € 9,4 miljard, een afname van 
15% ten opzichte van het topniveau in 2008.

2.2 Vooruitzichten voor 2011 en 2012

In navolging van het herstel van de Nederlandse economie zal de bouw in 2011 
naar verwachting licht herstellen. De totale bouwproductie groeit in 2011 naar 
verwachting met 1%, hetgeen in het licht van de eerdere productieterugval van 
15% zeer bescheiden is. Deze groei wordt voornamelijk gedragen door het 

Figuur 2.2 Orderportefeuilles in de woning- en utiliteitsbouw, januari 
 2008 tot en met maart 2011, maanden werk

Bron: EIB
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herstel in de woningbouw. Ook het onderhoud van gebouwen neemt in 2011 
weer toe. In de utiliteitsbouw en de gww zal het herstel pas gedurende het jaar 
aanvangen, waardoor over het gehele jaar gemeten nog wel sprake is van een 
daling van de productie. 

De woningbouwproductie neemt in 2011 weer toe. In de woningbouw zal zowel 
de nieuwbouw als de herstel en verbouw naar verwachting ieder met 5% weer 
een flinke groei tonen. Het aantal voltooide woningen neemt naar verwachting 
toe van 56.000 woningen in 2010 tot 64.000 woningen in 20116. De herstel 
verbouw krijgt een extra impuls door de tijdelijke verlaging van het btw-tarief 
op verbouwactiviteiten van woningen. De totale utiliteitsbouwproductie neemt 
met 2½% af, waarbij de nieuwbouw iets sterker daalt dan de herstel en ver-

Tabel 2.1 Jaarlijkse verandering van de voor de afbouwbranche relevante 
 bouwproductie naar soort werk, 2009-2016

Bron: CBS, EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2009 20102 2010 2011 2012 20163

Woningbouw
- nieuwbouw 13.271 11.075 -16½ 5 9 3
- herstel en verbouw 7.073 6.575 -7 5 3½ 2½
- onderhoud 5.298 5.250 -1 1 1½ 2

Utiliteitsbouw
- nieuwbouw 9.437 7.825 -17 -2½ 2½ 2
- herstel en verbouw 4.753 4.400 -7½ -2 2 2
- onderhoud 3.901 3.850 -1½ 2 2½ 2½

Totaal b&u 43.733 38.975 -11 2 4 2½

Totale bouwproductie4 60.060 54.100 -10 1 3½ 2

1 Bedragen in prijzen van 2009, exclusief btw
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016
4 Inclusief gww en externe onderaanneming

6 Een groot deel van deze toename bestaat uit een administratieve verschuiving. In het kader  
 van de woningbouwafspraken 2005-2010 zijn BLS-subsidies toegekend aan regio’s voor nieuw 
 te bouwen woningen, die uiterlijk in 2009 moesten zijn gereed gemeld. Dit zorgde voor een  
 hoog aantal gereedmeldingen eind 2009 en een terugval in gereedmeldingen in het begin   
 van 2010. Gecorrigeerd voor deze verschuiving komt het aantal gereedmeldingen uit op   
 62.000 in 2010 en neemt het aantal voltooide woningen in 2011 toe met 2.000, wat meer in   
 lijn ligt met het productiebeeld.
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bouw. De groei van het onderhoud van gebouwen trekt weer aan met 1½%. Het 
onderhoud van woningen blijft beperkt tot 1%. Het onderhoud van utiliteitsge-
bouwen groeit met 2%. Voor beide categorieën ligt de groei onder de gebruike-
lijke structurele groei van het onderhoud.
Figuur 2.3 vat de samenhang tussen de ontwikkeling van de bouwproductie, de 
totale afbouwproductie en die van het bruto binnenlands product gedurende 
de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de korte termijn samen. Uit de 
figuur blijkt de sterke conjunctuurgevoeligheid van de totale bouwproductie en 
de nog sterkere gevoeligheid van de totale afbouwbranche. Ook laat de figuur 
zien dat na economisch herstel de bouwproductie met vertraging volgt van-
wege de benodigde doorlooptijd om van bouwplan tot feitelijke bouwproductie 
te komen. 

Het herstel van de bouw zal in 2012 aan kracht winnen en over de gehele linie 
doorzetten. De totale bouwproductie groeit in 2012 met 3%. De nieuwbouw van 
woningen neemt met 7½% toe, waarbij het aantal voltooide woningen oploopt 
tot 68.000. De herstel en verbouw van woningen blijft met 3½% in groei achter 
bij de nieuwbouw. Dit is deels het gevolg van het aflopen van de tijdelijke 
verlaging van het btw-tarief op bouwwerkzaamheden aan bestaande wonin-
gen, die vooral een opstuwend effect had op de productie in 2011. 

Ook in de utiliteitsbouw is in 2012 sprake van herstel met een groei van 2½%. 
Deze groei is in lijn met de economische groei bescheiden en wordt bovendien 
geremd door de overcapaciteit in de kantorenmarkt en de druk op de budget-

Figuur 2.3 Samenhang tussen de ontwikkeling van het BBP, de 
 bouwproductie en de totale afbouwproductie, 2001-2012

Bron: CBS, EIB
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sectoren om te bezuinigen. Het onderhoud aan woningen en utiliteitsgebou-
wen loopt iets op tot gemiddeld 2%.

2.3 Vooruitzichten op middellange termijn

Na 2012 zal het herstel zich in alle onderdelen van de bouw doorzetten. In de 
periode 2013-2016 zal de bouwproductie terugkeren naar de meer gebruikelijke 
niveaus die passen bij de demografische ontwikkeling. Aanvankelijk zal ook 
een deel van de vraaguitval in de jaren 2009 en 2010 worden ingehaald, waarna 
aan het eind van de periode door het wegvallen van deze extra vraag de 
bouwproductie licht zal krimpen.

De woningbouw toont op middellange termijn nog steeds de meeste dynamiek. 
De groei wordt gedrukt door de teruglopende investeringscapaciteit van de 
corporaties. Het ambitieniveau dat de corporaties hebben ontwikkeld in de 
jaren voor de crisis is op termijn niet goed vol te houden. De bedrijfsecono-
mische verliezen die worden geleden op nieuwbouw van sociale huurwoningen 
zijn groot en het beleid van inflatievolgend huurbeleid biedt hiervoor geen 
tegenwicht. De corporaties zullen hun inspanningen dan ook moeten tempori-
seren, waardoor het productieniveau vanuit de corporaties niet meer terug-
keert op het niveau van voor de crisis. De nieuwbouwproductie van woningen 
neemt met gemiddeld 3% toe. Het aantal voltooide woningen loopt geleidelijk 
op tot 75.000 woningen in 2015, om hierna weer af te nemen. Hiermee is de 
achterstand ten opzichte van de trendmatige uitbreidings- en vervangings-
vraag ingelopen. De herstel en verbouw van woningen neemt in deze periode 
met gemiddeld 2½% toe.

Effect van tijdelijke verlaging btw-tarief

Het kabinet heeft besloten om het btw-tarief naar 6% te verlagen op alle 
renovatie en herstelwerkzaamheden voor woningen ouder dan twee jaar. 
De regeling is tijdelijk en geldt voor de periode 1 oktober 2010 – 30 juni 
2011. Het lage tarief geldt alleen voor de arbeidskosten. Het totale bouw-
volume van herstel, renovatie en onderhoud aan woningen bedroeg in 
2009 € 12,4 miljard. Het lage btw-tarief heeft alleen voordeel voor eigen 
woningen. Verhuurders konden de btw op verbouwingskosten al aftrekken 
van de door hen te betalen btw. In totaal gaat het om werk met een 
marktomvang van € 6,9 miljard in 2009, waarvan de helft bestaat uit 
arbeidskosten.
De verlaging heeft twee effecten. Door het lagere tarief vallen de kosten 
lager uit, waardoor huiseigenaren relatief een groter deel van hun budget 
aan woningverbetering zullen besteden. Hiernaast zullen, door de tijde-
lijke aard van de maatregel, mensen voorgenomen verbeteringen van hun 
huis vervroegen om van het tariefsvoordeel te kunnen profiteren. Per 
saldo neemt het bouwvolume als gevolg van de tijdelijke maatregel toe 
met € 120 miljoen in 2010 en € 320 miljoen in 2011. Afhankelijk van de 
mate waarin een branche in de woningverbetering van koopwoningen 
actief is, zullen ook de bij het Bedrijfschap Afbouw aangesloten branches 
hiervan profiteren.
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De utiliteitsbouw laat in deze periode gemiddeld slechts een voor een herstel-
periode bescheiden groei zien. Zowel de nieuwbouw als de herstel en verbouw 
van utiliteitsgebouwen groeien gemiddeld met 2%. Het zijn vooral de marktsec-
toren en de zorg die meer in gebouwen investeren. Het overaanbod in de 
kantorensector zal de komende jaren de groei blijven drukken (zie kader). De 
vraag vanuit budgetsectoren neemt als totaal op middellange termijn af onder 
invloed van de bezuinigingen bij het Rijk en andere overheden. Bij het onder-
houd van gebouwen is sprake van een terugkeer naar de trendmatige ontwik-
keling.

Tabel 2.1 brengt ook de verwachte procentuele veranderingen van de bouwpro-
ductie per sector op middellange termijn in beeld. Figuur 2.4 geeft de verwach-
te ontwikkeling van de bouwmarkt in constante prijzen van 2009.

Structurele leegstand kantorenmarkt

De toekomstige vraag naar kantoorruimte vertoont een trendbreuk met 
het verleden. De groei van de dienstensectoren en de overheid stagneert 
door een afnemende beroepsbevolking. Ook het ruimtegebruik van 
werknemers neemt af. De kantorenmarkt is hiermee overgegaan van een 
uitbreidingsmarkt naar een vervangingsmarkt. Nieuw aanbod leidt tot 
uitbreiding van de voorraad, wat in een vervangingsmarkt zonder toena-
me van de vraag leidt tot leegstand aan het eind van de verhuisketen. 
Voor een gezonde werking van de kantorenmarkt is enige frictieleegstand 
van ongeveer 2 miljoen vierkante meter gewenst om verhuisbewegingen 
te kunnen faciliteren. Op basis van de huidige voorraad, raming van 
toekomstige toevoegingen en schatting van de toekomstige vraag, komt 
de structurele leegstand op ongeveer 4 miljoen vierkante meter uit. 
Wanneer de sloopactiviteit niet significant toeneemt, betekent dit dat de 
voorraad en de leegstand per saldo blijven toenemen, ook bij een lage 
bouwproductie. Tot 2020 zal rekening moeten worden gehouden met een 
historisch lage nieuwbouwproductie van ongeveer 400.000 vierkante 
meter per jaar. Dit is de helft van de gemiddelde productie van de afgelo-
pen twintig jaar.
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Figuur 2.4 Ontwikkeling van de bouwproductie per deelmarkt, 2008-2016

Bron: EIB
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3 Totale afbouwbranche

De afgelopen twee jaren waren zware jaren voor de afbouwbranche. De afbouwbranche 
werd getroffen door een scherpe productiedaling van in totaal 20%. In 2011 zal de 
productie op hetzelfde lage niveau van 2010 blijven. In 2012 zet het herstel zich stevig 
over de gehele breedte van de afbouwbranche in en zet zich op middellange termijn 
door. Het productieniveau van vlak voor de recessie wordt in 2016 echter niet meer 
bereikt. 
De werkgelegenheid daalde in 2009 en 2010 met ruim 2.360 arbeidsjaren (8½%). 
Slechts een deel van het productieverlies werd opgevangen door een lagere arbeidspro-
ductiviteit. De helft van het verlies aan arbeidsjaren sloeg neer bij uitzendkrachten en 
gedetacheerden. Vervolgens werd ook de inhuur van zzp’ers beperkt om het eigen 
personeel nog zo goed mogelijk te benutten. In 2011 neemt de werkgelegenheid in de 
totale afbouwbranche nog licht af. Pas vanaf 2012 neemt de werkgelegenheid weer toe. 
Eerst zal de vraag naar uitzendkrachten en gedetacheerden weer toenemen en vervol-
gens zullen ook meer zzp’ers worden ingezet. Bedrijven benutten eerst de flexibele schil 
voordat zij vast personeel gaan aantrekken. De totale werkgelegenheid in 2016 komt 
4% lager uit ten opzichte van het niveau van vlak voor de recessie. 
De bedrijfseconomische situatie van de afbouwbranche is in 2009 over de gehele linie 
onder invloed van de recessie verslechterd. De winstmarges zijn in alle sectoren 
gedaald. Ondanks het verslechterde beeld laten de financiële kengetallen in 2009 een 
vrij positief beeld voor de afbouwbranche zien. Het is de verwachting dat in 2010, het 
jaar waarin de bouw de zwaarste klappen krijgt, de bedrijfseconomische situatie van de 
afbouwbedrijven veel sterker is verslechterd.

3.1 Marktontwikkelingen

Ontwikkelingen in de afbouw in de afgelopen jaren
Tabel 3.1 geeft de historische ontwikkeling van de productie in de periode 2005 
– 2009 van de totale afbouwsector en die van de bouw als geheel. Uit de figuur 
blijkt dat, behoudens bescheiden schommelingen, de afbouw meebeweegt met 
de ontwikkelingen in de bouw. Net zoals de bouw groeide de afbouw tot 2009 
aanzienlijk. Als gevolg van de recessie is zowel de totale bouwproductie als de 
afbouwproductie in 2009 sterk teruggevallen. De afbouwbranche vertegenwoor-
digt ongeveer eenderde deel van de totale afbouwsector. De afbouwbranche 
groeide in de periode 2005 – 2008 sterker dan de afbouwsector, maar ook de 
terugval in 2009 was sterker. De sterkere volatiliteit laat zich verklaren door de 
samenstelling van de afbouwsector. De afbouwbranche richt zich sterker op de 
nieuwbouw en de herstel en verbouw, terwijl schilders die ook een belangrijk 
deel van de afbouwsector vormen veel actiever zijn in het onderhoud, dat veel 
minder conjunctuurgevoelig is. 

De investeringsmarkt (nieuwbouw en herstel en verbouw) is gevoeliger voor 
veranderingen in de conjunctuur doordat dit soort investeringen makkelijker 
uitgesteld kunnen worden, in tegenstelling tot onderhoud. Afbouwbedrijven 
treden bij nieuwbouw en herstel en verbouw van gebouwen doorgaans op als 
onderaannemer van algemene b&u-bedrijven, welke er de voorkeur aan geven 
gespecialiseerd werk uit te besteden. Op de onderhoudsmarkt zijn afbouwbe-
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drijven in het algemeen zelfstandig actief als hoofdaannemer en werken dan 
voor de eigenaars en beheerders van gebouwen. De verschillen in volatiliteit en 
opdrachtgeverschap variëren van deeltak tot deeltak, en vaak van bedrijf tot 
bedrijf, waardoor veranderingen in de gehele bouw heel verschillend doorwer-
ken in de afbouwsector.

Trendmatige ontwikkelingen in de afbouwbranches
De ontwikkeling van de totale afbouw komt in grote lijnen overeen met die van 
de bouw als geheel. Dat wil niet zeggen dat dit ook geldt voor de afzonderlijke 

Tabel 3.1 Ontwikkeling productievolume totale bouw, afbouw en 
 afbouwbranche, 2005-2009

Bron: EIB

 2005 2006 2007 2008 2009

Miljoen € in prijzen 2009
Totale Bouw 54.510 56.765 60.414 63.731 60.060
Totale Afbouw 7.020 7.335 7.838 8.078 7.717
     
Index 2005=100
Totale Bouw 100,0 103,5 111,6 117,7 108,7
Totale Afbouw 100,0 104,5 111,6 115,1 109,9
Totale Afbouwbranche 100,0 104,0 113,4 121,9 112,1

Tabel 3.2 Verdeling van de productie in de afbouwbranche naar soort 
 werk, procenten, 2009

Bron: EIB

 Investeringen Investeringen in Onderhoud
 in woningen utiliteitsgebouwen gebouwen

Stukadoorswerk 67 20 12
Wand- en plafondmontage 15 76 9
Vloerenleggen 36 61 3
Terrazzowerk 70 7 23
Blokken- en elementen-
stellen 85 14 1

Totaal 43 48 9
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onderdelen van de afbouw. Dit is immers afhankelijk van in welke deelsectoren 
van de bouw men actief is. Er zijn daardoor grote verschillen tussen verschil-
lende afbouwbedrijven. Bedrijven die voornamelijk actief zijn in onderhoud 
zijn dus vooral afhankelijk van hoe de vraag naar onderhoud zich ontwikkelt. 
De afbouwbranche, zoals in deze publicatie beschreven, moet het vooral 
hebben van de ontwikkeling van de investeringsmarkten in de woningsector 
(zoals de stukadoors en blokkenstellers) of in de sector utiliteitsgebouwen 
(zoals de vloerenleggers en de wand- en plafondmonteurs).

Daarnaast is op de lange termijn ook een aantal autonome ontwikkelingen van 
belang. Zo wordt er steeds meer naar gestreefd werkzaamheden op de bouw-
plaats zelf te beperken, ten voordele van de ‘voorfase’. De fabrikant levert, in 
deze voorfase, al een zo kant en klaar mogelijk product op, zodat op de bouw-
plaats zelf minder werk verricht hoeft te worden. Dit betekent dat er lichter en 
meer met geprefabriceerde elementen gewerkt gaat worden. Sommige deeltak-
ken kunnen vanuit hun specialisme hiervan profiteren (bijvoorbeeld wand- en 
plafondmontage), terwijl dit voor andere sectoren zal resulteren in zware 
concurrentie (blokkenstellen). Ook zal dit er toe leiden dat sommige typen 
werkzaamheden meer toegevoegde waarde zullen creëren, daar waar andere 
werkzaamheden minder waarde zullen toevoegen, of wellicht zelfs zullen 
verdwijnen.

Naast het belangrijker worden van de voorfase zijn er altijd trends in de 
richting van de toepassing van nieuwe materialen en technieken. Hierdoor 
kunnen bepaalde branches binnen de bouw en de afbouw hun marktaandeel 
vergroten, ten koste van andere branches (verdringing). In het verleden leidde 
dit ook binnen de afbouw soms tot sterk uiteenlopende groeicijfers tussen de 
verschillende takken, zoals bijvoorbeeld tussen stukadoors en de wand- en 
plafondmontagebedrijven. Soms dwingt regelgeving hier toe, zoals vorig jaar 
toen de Arbeidsinspectie de traditionele aanleg van zandcementvloeren leek te 
gaan verbieden.

Een andere ontwikkeling is de opkomst van afbouwbedrijven die zich er op 
richten een deel van het bouwmanagement van de hoofdaannemer over te 
nemen. Traditioneel hebben de algemene bouwbedrijven deze rol. Door het 
uitbesteden van de logistiek en afstemming van onderdelen aan onderaan-
nemers kunnen algemene bouwbedrijven een hoop rompslomp en bijbehoren-
de kosten vermijden. Een voorbeeld hiervan zijn wand- en plafondmontagebe-
drijven, die naast het plaatsen van de wanden, ook activiteiten als het plaatsen 
van kozijnen, plinten, installatiewerk en afwerking aannemen. Eventueel wordt 
dit overgenomen werk weer uitbesteed aan eigen onderaannemers. Behalve 
tijdens de huidige conjunctureel moeilijke periode zal deze trend naar ver-
wachting in de toekomst doorzetten. Uiteraard geldt dat niet alle activiteiten 
binnen de afbouwbranche zich goed lenen voor deze positie, zoals bijvoorbeeld 
vloerenleggen en blokken- en elementenstellen.

In deze publicatie maken wij onderscheid in de productie van ondernemingen 
met personeel en de productie van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). 
Sinds enige tijd is sprake van een trendmatige verschuiving van de inzet van 
eigen personeel naar de inzet van ingehuurd personeel. Voor een deel is dit 
gedetacheerd personeel (waaronder buitenlandse vaklieden) en voor een ander 
deel zijn dit zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Bedrijven kiezen ervoor 
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een steeds groter deel van de werkzaamheden te laten verrichten door inge-
huurd personeel. Ingehuurd personeel is flexibeler in te zetten. Discontinuïteit 
in de bouwstroom kan dit personeel opvangen door werkzaamheden voor 
andere bedrijven uit te voeren. Ook loopt een bedrijf minder risico’s die zij 
anders wel met het eigen personeel (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid) 
zouden lopen. Zzp’ers zijn door het ontbreken van een vast werkverband veel 
gevoeliger voor conjuncturele schommelingen. Bij het teruglopen van de 
opdrachten zal een bedrijf vooral proberen zijn eigen personeel in te zetten ten 
koste van de inhuur van personeel. Dit betekent dat de gevolgen van de reces-
sie sterker bij de flexibele schil hebben aangegrepen. De verwachting is dat met 
het herstel van de bouwproductie de inzet van de flexibele schil snel zal 
herstellen en dat de verschuiving naar meer inzet van zzp’ers zich zal voorzet-
ten, zij het minder scherp dan in het begin van deze eeuw.

Verwachtingen voor de marktontwikkelingen in de afbouwbranche
In de afgelopen twee jaar is de totale productie van de afbouwbranche in totaal 
met 18½% gekrompen. Aanvankelijk daalde de productie in 2009 met 7½%, 
waarna de daling in 2010 toenam tot 12% (zie tabel 3.3). De productiedaling is 
sterker dan die van de totale bouw en komt overeen met die van de b&u. Dit 
wordt veroorzaakt doordat de gww, waarin de afbouwbranche nauwelijks actief 
is, minder conjunctuurgevoelig is. Eind 2010 is het dieptepunt bereikt, maar in 
2011 zal van een herstel in de afbouwbranche nog geen sprake zijn. Doordat de 
afbouw veelal achteraan het bouwproces actief is, profiteert de branche later 
van het herstel in de bouw. De productie zal in 2011 stabiliseren op een niveau 
van circa € 2,4 miljard. In 2012 komt het herstel op gang en zet zich in de jaren 
daarop door. Het herstel volgt het herstel in de b&u-productie.

Raming en omzetsamenstelling

De raming van de te verwachten productieontwikkeling in de verschil-
lende onderdelen van de afbouw is gebaseerd op de omzetsamenstelling 
zoals die door de bedrijven in de enquête is opgegeven. Bij de ramingen is 
geen rekening gehouden met verschuivingen in de omzetsamenstelling 
vanwege de toepassing van nieuw technieken of materialen. Dergelijke 
verschuivingen zorgen er voor dat bepaalde activiteiten meer of juist 
minder aandeel krijgen in de totale bouwproductie. Een voorbeeld hiervan 
uit het verleden is de introductie van de systeemwanden en de systeem-
plafonds. Daardoor kon zich een apart specialisme ontwikkelen, wat ten 
koste ging van het werk door de gespecialiseerde metselbedrijven en 
stukadoorsbedrijven.

Wel is er verondersteld dat stukadoors structureel iets meer werk zullen 
hebben door de genomen btw-maatregel, waardoor stukadoorswerk voor 
woningeigenaren goedkoper is geworden. Daarnaast is verondersteld dat 
de wand- en plafondmontagetak op de korte termijn meer last heeft van 
verdringing door algemene b&u-bedrijven, die deze activiteiten door een 
overschot aan personeel zelf gaan verrichten. Op middellange termijn is 
een structurele trend verondersteld, waarbij deze sector marktaandeel 
wint door bouwmanagementtaken van algemene b&u-bedrijven over te 
nemen (ontzorgen).
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De productiedaling van de ondernemingen volgt de ontwikkeling van de 
markten waarin zij actief zijn. Bij de zzp’ers is de terugval in productie minder 
sterk. Dit komt enerzijds omdat de zzp’ers in de stukadoors- en terrazzobranche 
zich sterker richten op onderhoud, dat minder sterk daalt.
Anderzijds wordt dit veroorzaakt door het relatief hoge aandeel van ingehuur-
de (buitenlandse) uitzendkrachten en gedetacheerden in de wand- en plafond-
montage- en de blokkenstellersbranche. De terugval in productie vangen deze 
bedrijven op door minder personeel in te huren om het eigen personeel aan het 
werk te houden. Als eerste zal de terugval worden opgevangen door de inhuur 
van (buitenlandse) uitzendkrachten of gedetacheerd personeel fors te beper-
ken. Vervolgens zal ook de inhuur van zzp’ers worden beperkt. Het werk dat 
zzp’ers voor andere afbouwbedrijven verrichten neemt af, maar in takken met 
veel inhuur van uitzendkrachten en gedetacheerden is de afname minder sterk 
dan het productieverlies van de bedrijven die hen inhuren. In 2011 vertoont de 
productie van zzp’ers weer een licht herstel, vanwege hun sterkere oriëntatie 
op onderhoud. Bij herstel van de productie zal ook de vraag naar uitzendkrach-
ten als eerste weer toenemen, waardoor de productietoename van zzp’ers 
achterblijft bij die van bedrijven.

Bij het herstel zullen bedrijven eerst een beroep doen op de flexibele schil 
voordat zij zelf personeel aannemen. 

De vloerenleggers en de blokken- en elementenstellers werden in 2009 en 2010 
vanwege hun sterke oriëntatie op de nieuwbouw relatief sterker getroffen en 
raakten hierdoor een kwart van hun productie kwijt. De stukadoors, terrazzo-
werkers en de wand- en plafondmontagebedrijven werden minder zwaar 
getroffen, maar leden toch een fors productieverlies van tussen de 15 en 20%. 
Dit komt omdat deze  bedrijven relatief sterker vertegenwoordigd zijn in het 
onderhoud en de herstel en verbouw. De stukadoors profiteren bovendien van 
de in 2009 ingevoerde uitbreiding van het lage btw-tarief voor bestaande 

Tabel 3.3 Ontwikkeling van de productie in de totale afbouwbranche, 
 2009-2016

Bron: EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2009 20102 2009 2010 2011 2012 20163

Totaal 2.714 2.388 -7½ -12 0 4½ 3
Bedrijven 2.131 1.855 -8 -13 0 4½ 3
Zzp’ers 583 533 -5½ -8½ 1 4 2½

1 Bedragen in prijzen van 2009
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016
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woningen. De oude regeling gold voor woningen ouder dan 15 jaar. De nieuwe 
regeling geldt voor woningen ouder dan twee jaar.

Alleen de blokkenstellers laten in 2011 een voorzichtig herstel zien vanwege 
hun sterke oriëntatie op de nieuwbouw van woningen. Stukadoors en terrazzo-
bedrijven worden pas later in het bouwproces ingeschakeld, waardoor het 
herstel voor hen te laat komt om de productie dit jaar te laten toenemen. De 
wand- en plafondmontagebedrijven moeten in 2011 nog een lichte productie-
daling incasseren.

In 2012 breidt het herstel zich uit naar alle onderdelen van de afbouwbranche 
en zet zich op middellange termijn door. Door het relatief sterke herstel van de 
nieuwbouw van woningen is de productiegroei het sterkst bij de vloerenleggers 
en de blokken- en elementenstellers, nadat zij hiervoor ook het sterkst door de 
recessie werden getroffen. Door de relatief sterkere oriëntatie op de bedrijfsge-
bouwen en woningcorporaties blijft het groeiherstel in de wand- en plafond-
montage achter bij die van de andere branches. Structurele leegstand van 
kantoren, bezuinigingen van overheden en verminderde financiële ruimte van 
corporaties beperken het herstel van de investeringen in bedrijfsgebouwen.

De blokken- en elementenstellers en de vloerenleggers realiseren op middel-
lange termijn de sterkste groei nadat zij door de sterke afhankelijkheid van de 
nieuwbouw ook het zwaarst door de recessie getroffen waren. De blokken- en 
elementenstellers profiteren het meest van het dynamische herstel van de 

Figuur 3.1 Ontwikkeling van de productie in de afbouwbranche, 
 index 2008=100, 2008-2016

Bron: EIB
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woningnieuwbouw, maar krijgen in 2016 door het wegvallen van de inhaal-
vraag opnieuw te maken met productieverlies. Geen van de afbouwbranches 
behalen op middellange termijn het productieniveau van voor de recessie. Het 
zijn vooral de vloerenleggers en de blokken- en elementenstellers die het 
productieverlies niet goed meer zullen inhalen. De stukadoors, de terrazzower-
kers en de wand- en plafondmontage zakten minder sterk weg en hebben een 
groot deel van het productieverlies ingehaald. Naar verwachting zullen de 
wand- en plafondmontagebedrijven er opnieuw in slagen om jaarlijks markt-
aandeel te winnen door ook activiteiten van andere gespecialiseerde activitei-
ten (schilders, installatie, etc.) als onderdeel van het eigen werk op te nemen en 
te coördineren.

De uiteenlopende ontwikkelingen van de diverse onderdelen binnen de af-
bouwbranche, brengen per saldo maar kleine verschuivingen teweeg in de 
productieverdeling. Het aandeel van de stukadoors en de wand- en plafond-
montage neemt in 2016 ten opzichte van 2009 licht toe, wat ten koste gaat van 
de vloerenleggers. De blokken- en elementenstellers en terrazzobedrijven 
handhaven hun aandeel.

3.2 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Volgens het Bedrijfschap Afbouw waren er in 2009 meer dan 9.600 bedrijven 
actief in de afbouwbranche, die samen voor bijna 25.000 arbeidsjaren werk 
boden aan eigen personeel (werknemers en meewerkende eigenaren) en 2.200 
arbeidsjaren aan (buitenlandse) uitzendkrachten en gedetacheerd personeel. 
Van het totaal aantal werkenden in de afbouwbranche zijn 6.545 zzp’er. 
Slechts 15% van de geregistreerde afbouwbedrijven volgt de CAO Afbouw.
Bedrijven zonder personeel vallen hier niet onder. In 2002 lag dit aandeel op 
30%, maar door de sterke groei van het aantal zzp’ers is het aandeel gehal-
veerd. Het aantal ondernemingen dat is geregistreerd bij het Bedrijfschap 
Afbouw en het aantal ondernemingen dat volgens A&O Services de CAO 
Afbouw volgt variëren sterk. Hetzelfde geldt voor het aantal werknemers dat zij 

Tabel 3.4 Ontwikkeling van de totale productie in de afbouwbranche, 
 2009-2016, miljoen €

Bron: EIB

 2009 % 2016 %

Stukadoorswerk 1.154 42,5 1.198 42,8
Wand- en plafondmontage 925 34,1 953 34,3
Vloerenleggen 497 18,3 493 17,8
Terrazzowerk 21 0,8 21 0,8
Blokken- en elementenstellen 117 4,3 121 4,3

Totaal afbouwbranche 2.714 100,0 2.787 100,0
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in dienst hebben. Uit tabel 3.5 valt op te maken dat het aantal afbouwonderne-
mingen dat bij het Bedrijfschap Afbouw is geregistreerd grofweg driekwart 
meer is dan het aantal bedrijven dat de CAO Afbouw volgt. De verschillen zijn 
het grootst in de deeltak wand- en plafondmontage.

Bedrijven met en zonder personeel
In figuur 3.2 wordt de ontwikkeling van het aantal bedrijven die de CAO Af-
bouw volgen en het aantal geregistreerde bedrijven in de periode 2002 – 2010 
weergegeven. Het zijn vooral de zzp’ers die in de loop der jaren in aantal 
voortdurend flink zijn gestegen en in zeven jaar tijd verviervoudigde. Het 
aantal bedrijven dat de CAO Afbouw volgde ontwikkelde zich in dezelfde 
periode minder uitbundig. Tijdens de crisisjaren 2009 en 2010 is het aantal 
ondernemingen dat de CAO Afbouw volgt met 13% afgenomen. Na een aanvan-
kelijke daling in 2009 nam het aantal geregistreerde bedrijven in 2010 weer toe, 
omdat ontslagen werknemers zich als zzp’er registreerden.

Grootteklasse
De gegevens van A&O Services maken het mogelijk om de bedrijven nader uit 
te splitsen naar personeelsomvang en –samenstelling. Afbouwbedrijven zijn 
vrij klein. In 2009 had bijna driekwart van de bedrijven minder dan zes man in 
dienst. Het aandeel van kleine bedrijven is in de laatste jaren toegenomen. 

Tabel 3.5 Aantal ondernemingen en aantal werkenden (arbeidsjaren) 
 binnen en buiten de CAO Afbouw, 2009

Bron: Bedrijfschap Afbouw, A&O Services, EIB

 Ondernemingen Werkenden

 CAO Andere Totaal Totaal CAO
 Afbouw CAO / vof  Afbouw

Stukadoorswerk 924 713 1.637 13.061 5.227
Wand- en 
plafondmontage 379 505 884 6.792 2.271
Vloerenleggen 210 231 441 3.582 1.253
Terrazzowerk 26 16 42 246 93
Blokkenstellen 79 62 141 1.116 509
Overig/onbekend     522

Totaal 1.618 1.527 3.145 24.797 9.875

1 Door het EIB berekend op basis van de registratiebestanden van het Bedrijfschap Afbouw 
 en AfbouwKeur
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Tabel 3.6 Aantal CAO bedrijven in de afbouwbranche naar grootteklasse, 
 2007-2009

Bron: A&O Services, EIB

 2007 2008 2009

   Aantal % Aantal % Aantal %

 ≤ 5 1.276 71,3 1.358 72,9 1.296 73,4
6 – 10 272 15,2 266 14,3 253 14,3
11 – 20 137 7,7 143 7,7 125 7,1
21 – 50 84 4,7 75 4,0 74 4,2
 ≥ 51 21 1,1 22 1,2 17 0,9

Totaal  1.790 100 1.864 100 1.765 100

Figuur 3.2 Aantal geregistreerde afbouwbedrijven en aantal bedrijven dat
 de CAO Afbouw volgt, 2002-2010 (per 31 december)

Bron: Bedrijfschap Afbouw, A&O Services
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Werknemers onder de CAO Afbouw
In 2009 waren er 11.542 werknemers werkzaam onder de CAO Afbouw. Samen 
werkten zij 9.875 arbeidsjaren. Niet elke werknemer is een geheel arbeidsjaar 
actief. Tussentijds gaan er mensen weg en komen er nieuwe mensen bij. In 
2009 waren er gemiddeld 1,18 werknemers nodig voor één arbeidsjaar. Het 
arbeidsvolume van werknemers laat vanaf 2001 een dalende trend zien. Tussen 
2006 en 2009 nam het arbeidsvolume van werknemers met 9% af.

Beroep 
Tachtig procent van het CAO-personeel bestaat uit bouwplaatspersoneel en 
20% tot het UTA-personeel (zie tabel 3.7). Al gedurende lange tijd neemt door 
meer inhuur van bouwplaatspersoneel het aandeel UTA-personeel toe. In 2002 
bedroeg het aandeel UTA-personeel nog ongeveer 13%. De typische bouw-
plaatsberoepen namen in volume af. De arbeidscapaciteit nam hier in vrijwel 
iedere beroepsgroep met ongeveer 10% af. Alleen in de terrazzobranche was de 
daling veel sterker, waarbij het aantal werknemers met een kwart afnam.

Verschil in aantal werknemers bij ondernemingen

Iedere ondernemer in de afbouwbranche is verplicht om zijn/haar bedrijf 
bij het Bedrijfschap Afbouw te laten registreren. Het betreft bedrijven die 
bepaalde niet-constructieve afbouwwerkzaamheden uitvoeren (stuka-
doorswerk, wand- en plafondmontage, blokkenstellen, vloerenleggen en 
terrazzowerk). Verder geldt dat voor alle werknemers van deze bedrijven 
de CAO Afbouw van toepassing is. A&O Services voert de bedrijfstakspeci-
fieke regelingen uit en registreert het aantal bedrijven en werknemers die 
de CAO Afbouw volgen. 

Echter, niet alle geregistreerde ondernemingen vallen onder de CAO 
Afbouw. Dit zijn vaak bedrijven uit de handel of industrie die hun produc-
ten (wand- en plafondsystemen) inclusief de montage ervan verkopen, 
maar de montage uitbesteden aan onderaannemers of zzp’ers. Omdat zij 
geen montagepersoneel hebben volgen zij een andere CAO, terwijl zij wel 
bij het Bedrijfschap Afbouw  zijn geregistreerd. Ook zijn er bedrijven die 
afbouwactiviteiten niet als hoofdactiviteit uitvoeren (bijvoorbeeld beton-
reparatiebedrijven), die daarom niet de CAO Afbouw volgen, maar wel bij 
het Bedrijfschap zijn geregistreerd.

Een ander verschil komt door de registratie. Het aantal geregistreerde 
bedrijven betreft de stand per 31 december van een bepaald jaar, terwijl 
de cijfers van A&O Services betrekking hebben op alle werknemers 
gedurende een jaar. Niet iedere werknemer werkt een volledig jaar. De 
arbeidsinzet van werknemers is in deze studie omgerekend naar arbeids-
jaren.

Tenslotte verschilt het aantal geregistreerde ondernemingen, omdat 
vennootschappen onder firma met meer vennoten maar zonder personeel 
niet zijn aangesloten bij A&O Services omdat zij geen personeel hebben. 
In onze studie worden zij wel tot ondernemingen gerekend.
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Leeftijdsopbouw
De ontwikkeling van het arbeidsvolume naar leeftijd geeft inzicht in de be-
schikbaarheid van jongeren en de te verwachten uitstroom van ouderen. Het 
aandeel ouderen in de leeftijdsopbouw is mede bepalend voor de vervangings-
vraag in de branche: hoe groter het aantal ouderen, des te meer uitstroom van 
werknemers in de nabije toekomst en dus een grotere instroombehoefte. Deze 
zal voornamelijk door jonge werknemers moeten worden opgevuld. Het 
aandeel jongeren geeft aan in hoeverre de branche erin slaagt jonge werkne-
mers aan te trekken.

Bijna een vijfde van het arbeidsvolume in de afbouwbranche wordt uitgevoerd 
door werknemers jonger dan 25 jaar. Bijna een kwart komt voor de rekening 
van werknemers tussen 25 en 35 jaar en eveneens een kwart door werknemers 
tussen 35 en 45 jaar. Tien procent van de werknemers is ouder dan 55 jaar. Het 
aandeel van deze 55-plussers wordt vaak als indicator voor de vergrijzing 
gebruikt. Dit zijn de werknemers die tussen nu en 10 jaar de bedrijfstak van-
wege hun leeftijd zullen verlaten. Dit aandeel is in 2009 verder gestegen van 
10,8% in 2008 tot 11,4% in 2009. Het aantal 55-plussers is in 2009 minder sterk 
gedaald dan die van jongere werknemers.

Tabel 3.7 Arbeidsvolume van werknemers vallend onder de CAO
 Afbouw naar beroep , 2007-2009

Bron: A&O Services, EIB

 2007 2008 2009

 Aantal % Aantal % Aantal %

Stukadoors 4.904 45,4 4.866 45,2 4.351 44,1
Blokken-/
elementenstellers 632 5,9 584 5,4 516 5,2
Wand-/
plafondstellers 1.668 15,5 1.652 15,3 1.519 15,4
Vloerenleggers 943 8,7 925 8,6 841 8,5
Terrazzowerkers 110 1,0 113 1,1 83 0,8
Overigen 692 6,4 715 6,6 611 6,2
Uitvoerders 332 3,1 362 3,4 392 4,0
Hogere technici 367 3,4 379 3,5 468 4,7
Administratief 1.144 10,6 1.176 10,9 1.093 11,1

Totaal 10.791 100 10.772 100 9.875 100
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Tabel 3.8 Arbeidsvolume naar leeftijd van werknemers vallend onder de
 CAO Afbouw naar beroep, 2007-2009

Bron: A&O Services, EIB

 2007 2008 2009

 Aantal % Aantal % Aantal %

Jonger dan 20 717 6,6 753 7,0 603 6,1
20-24 1.536 14,2 1.593 14,8 1458 14,8
25-29 1.454 13,5 1.426 13,2 1271 12,9
30-34 1.242 11,5 1.171 10,9 1032 10,5
35-44 2.795 25,9 2.691 25,0 2468 25,0
45-54 1.925 17,8 1.972 18,3 1916 19,4
55 en ouder 1.122 10,4 1.165 10,8 1126 11,4

Totaal 10.791 100 10.772 100 9.875 100

Figuur 3.3 Verandering van het leeftijdsprofiel van het 
 werknemersbestand in de afbouwbranche, 2001-2009

Bron: A&O Services, EIB
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Het aantal werknemers jonger dan 20 jaar is in het eerste crisisjaar gedaald 
met ongeveer 150. Door de terugval in productie zijn bedrijven zeer terughou-
dend met het aannemen van nieuw personeel. Dit treft vooral de instroom van 
jonge werknemers. Het aandeel van alle jongeren tot 25 jaar viel in 2009 terug 
en kwam weer uit op het niveau van 2007.

De gemiddelde leeftijd van de werknemers in de afbouwbranche is in 2009 36,3 
jaar. In 2008 was de gemiddelde leeftijd nog 35,6 jaar. Figuur 3.3 laat zien dat de 
leeftijdssamenstelling van het bestand in de periode 2001-2009 is veranderd. 
Van een ontgroening lijkt geen sprake. Het aandeel werknemers jonger dan 25 
jaar is niet sterk veranderd. Wel is het aandeel werknemers tussen 25 en 35 jaar 
sterk afgenomen. Dit kan verband houden met de sterke toename van het 
aantal zelfstandigen in de periode. De gemiddelde leeftijd waarop een werkne-
mer zpp’er werd, ligt rond de 35 jaar (zie paragraaf 10.2). Door het wegvallen 
van deze werknemers nam het aandeel van oudere werknemers toe. 

Toe- en uittredingen van werknemers
Een uittreder is iemand die als werknemer in een bepaald jaar in de afbouw-
branche werkzaam was en een jaar later niet meer. Voor een toetreder geldt het 
tegenovergestelde. Een beeld van de toe- en uittredingen kan alleen worden 
verkregen aan de hand van de werknemersbestanden van A&O Services. Het is 
niet mogelijk een onderscheid te maken tussen uittredende werknemers die de 
branche definitief verlaten en werknemers die als zelfstandige in de branche 
verder gaan en nog steeds onderdeel uitmaken van de arbeidscapaciteit van de 
branche. Uit de enquête onder zzp’ers is gebleken dat 75% ooit actief was als 
werknemer in de Afbouw (zie paragraaf 10.1). Het aantal zzp-ers steeg in 2007 
en 2008 met 1.500. Dit betekent dat van de 4.700 in deze jaren uitgetreden 
werknemers ongeveer een kwart zzp’er in de afbouwbranche is geworden.

In 2009 halveerde het aantal toetreders tot het arbeidsbestand dat onder de 
CAO Afbouw valt. In totaal traden in 2009 1.101 personen toe, tegen 2.160 in 
2008. Tegelijkertijd nam het aantal uittredingen toe van 2.211 personen tot 
2.493 personen. De terugval in arbeidsvraag als gevolg van de recessie leidde in 
2009 vooral tot minder toetredingen en daarmee tot een netto uitstroom van 
werknemers, terwijl in eerdere jaren de in- en uitstroom min of meer in 
evenwicht waren.

Alleen de leeftijdsklasse van jongeren tot 20 jaar laat in 2009 nog een positief 
saldo zien van toe- en uittredingen (zie tabel 3.9). In alle andere leeftijdsklassen 
was sprake van een netto uitstroom. Vooral in de leeftijdklassen vanaf 45 jaar 
was sprake van een flinke leegloop.

Bij alle onderscheiden beroepsgroepen was in 2009 de uitstroom veel groter 
dan de instroom (zie tabel 3.10). De netto uitstroom was onder de uitvoerende 
beroepsgroepen groter dan onder het UTA-personeel. Het aantal werknemers 
met een uitvoerend beroep is met meer dan 10% afgenomen. Bij het UTA-per-
soneel lag dit aantal beduidend lager. De toename van het UTA-volume is niet 
door meer toetreding tot stand gekomen en kan alleen door interne verschui-
ving van een uitvoerend beroep naar een UTA-functie tot stand zijn gekomen.
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Tabel 3.9 Toe- en uittredingen van werknemers vallend onder de 
 CAO Afbouw, naar leeftijdsklasse

Bron: A&O Services, EIB

 Toetreders Uittreders

 2008 % 2009 % 2007 % 2008 %

Jonger dan 20 539 46,7 280 31,9 225 19,4 250 21,6
20-24 526 25,0 237 12,9 464 23,0 547 26,0
25-29 307 17,1 153 10,0 381 21,1 449 25,0
30-34 212 15,1 101 8,3 288 19,2 299 21,3
35-44 348 11,4 208 7,5 490 15,3 485 15,9
45-54 169 7,9 91 4,4 176 8,5 238 11,1
55 en ouder 59 4,6 31 2,5 187 15,1 225 17,5

Totaal 2.160 16,7 1.101 9,5 2.211 17,0 2.493 19,3

Tabel 3.10 Toe- en uittredingen van werknemers vallend onder de 
 CAO Afbouw, naar beroep

Bron: A&O Services, EIB

 Toetreders Uittreders

 2008 % 2009 % 2007 % 2008 %

Uitvoerend
Stukadoors 779 13,6 370 7,3 890 15,3 997 17,4
Blokkenstellers 67 9,8 9 1,6 123 16,5 127 18,6
Wand-/plafondstellers 387 18,8 218 12,1 413 19,8 457 22,2
Vloerenleggers 197 15,9 67 6,9 221 17,6 205 18,7
Overigen 220 24,7 106 13,4 171 20,3 217 23,9

UTA
Uitvoerders 98 22,4 64 14,2 45 11,7 85 19,4
Hogere technici 81 18,1 43 8,2 62 14,7 72 16,1
Administratief 331 22,9 224 16,9 286 19,9 299 20,7

Totaal 2.160 16,7 1.101 9,5 2.211 17,0 2.493 19,3
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De flexibele schil in de personeelsvoorziening
Naast de eigen werkgelegenheid maken bedrijven in de afbouwbranche gebruik 
van arbeidscapaciteit van andere bedrijven. Het gaat hierbij om collegiaal 
ingeleende arbeidskrachten, zzp’ers en uitzendkrachten/gedetacheerden e.d. 
De uitzendkrachten/gedetacheerden worden niet tot de afbouwbranche 
gerekend. Zowel ondernemingen als zzp’ers maken gebruik van de flexibele 
schil. In figuur 3.4 is dat weergegeven.
Van het door bedrijven met eigen personeel uitgevoerde werk wordt 60% door 
het eigen personeel gedaan en wordt 40% van het personeel ingehuurd. Hierbij 
wordt vooral gebruik gemaakt van zzp’ers en in veel mindere mate van inhuur 
van collega-bedrijven en uitzendkrachten. Bij de zzp’ers is het aandeel van het 
werk dat door de zzp’ers zelf wordt uitgevoerd 70%. Ook hier wordt het werk 
vooral aan zzp’ers uitbesteed.
Onderscheiden naar deeltak (figuur 3.4) blijken de wand- en plafondmontage-
bedrijven en de blokkenstellers met een aandeel van ongeveer 50% de grootste 
flexibele schil te hebben. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich 
de terrazzobedrijven en de vloerenleggers, waar het aandeel van de flexibele 
schil rond 20% ligt van de ingezette arbeidscapaciteit.

3.3 Verwachtingen voor de werkgelegenheid

Ontwikkelingen in 2009 en 2010
Met de scherpe terugval in productie liep ook de werkgelegenheid in de af-
bouwbranche sterk terug. Een deel van het productieverlies is opgevangen door 
een lagere arbeidsproductiviteit, waardoor de werkgelegenheid minder is 
gedaald dan de productie. Ook is een aanzienlijk deel opgevangen door de 
flexibele schil, waardoor het verlies van eigen personeel werd beperkt. Op de 
inhuur van de flexibele schil kan sneller, eenvoudiger en goedkoper worden 
bezuinigd dan op het eigen personeel. De flexibele schil heeft in het afgelopen 
decennium sterk aan belang gewonnen, waardoor het verlies aan eigen perso-
neel in relatie tot eerdere perioden met productieterugval relatief beperkt bleef.

Nadat de werkgelegenheid in de afbouwbranche al in 2009 met 2,5% terugliep, 
zakte de werkgelegenheid in 2010 naar verwachting verder weg met 6% (zie 
tabel 2). De totale werkgelegenheid liep in beide jaren met ruim 2.360 arbeidsja-
ren terug, waarvan 790 bij de afbouwondernemingen, 480 bij de zelfstandigen 
zonder personeel en 1.090 in de uitzend- en detacheringbranche. Het arbeids-
volume van zzp’ers daalde sterker dan die van ondernemingen, omdat zij 
minder door deze bedrijven werden ingehuurd. De daling werd beperkt door 
een minder conjunctuurgevoelige omzetsamenstelling (vooral de stukadoors) 
en in sommige branches door het relatief hoge aandeel van ingehuurde uit-
zendkrachten en gedetacheerd personeel die zich veel makkelijk laat reduce-
ren. Het aantal zelfstandigen nam door gebrek aan alternatieven minder sterk 
af dan hun arbeidsinzet en ook zoekt een deel van de ontslagen werknemers 
hun heil als zzp’er, hetgeen de omzet van een zzp’er sterk heeft gereduceerd.

De grootste klappen vielen bij de vloerenleggers en de wand- en plafondmonta-
gebranche, waar het aantal arbeidsjaren met 11% afnam. 
De daling was bij de stukadoors en terrazzowerkers met rond de 7% het minst 
sterk. Doordat in de wand- en plafondmontage relatief veel gebruik werd 
gemaakt van uitzendkrachten en gedetacheerden kon het werkgelegenheids-
verlies voor een groot deel worden opgevangen door minder van dit personeel 
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Figuur 3.4 Verdeling tussen vaste kern en flexibele schil in de afbouw 
 naar type bedrijf, 2009

Bron: EIB

Figuur 3.5 Omvang van de flexibele schil naar deeltak, 2009

Bron: EIB
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in te huren, waardoor het verlies van eigen personeel en zelfstandigen zonder 
personeel beperkt bleef. 

Ontwikkelingen in 2011 en 2012
In 2011 neemt de totale werkgelegenheid in de totale afbouwbranche met een 
½% nog licht af bij een stabilisatie van de productie. Alleen bij de blokken- en 
elementenstellers trekt door het dynamisch herstel van de nieuwbouw van 
woningen de werkgelegenheid van vooral zzp’ers weer aan. De werkgelegen-
heid bij ondernemingen daalt in 2011 met 1½%, terwijl de werkgelegenheid van 
zzp’ers en uitzendkrachten/gedetacheerden weer toeneemt. Vanaf 2012 neemt 
de werkgelegenheid ook in de andere onderdelen van de afbouwbranche weer 
toe. Het zijn de uitzendkrachten en het gedetacheerd personeel die als eerste 
van het herstel profiteren. Vooral in 2012 winnen zij een fors deel van hun 
verlies terug. Ook de zelfstandigen zonder personeel profiteren al snel van het 
productieherstel. Bedrijven zullen eerst de flexibele schil benutten alvorens zij 
de verplichtingen van nieuw personeel aangaan. In 2012 neemt de werkgele-
genheid van ondernemingen bescheiden toe.

Lek in het aantal voor de afbouw werkzame personen

De in de afbouw geregistreerde bedrijven voeren slechts een deel van de 
afbouwwerkzaamheden met eigen personeel uit. Een deel van de werk-
zaamheden wordt aan andere bedrijven uitbesteed of er worden (buiten-
landse) uitzendkrachten of gedetacheerden ingehuurd. Aan de geregis-
treerde bedrijven is dit jaar in de enquête de vraag gesteld hoeveel werk 
zij uitbesteden aan collegabedrijven (met personeel), aan zzp’ers en aan 
uitzendkrachten of gedetacheerd personeel. Ook is gevraagd hoeveel werk 
zij hebben verricht voor andere bedrijven in hun branche. 

Uit de gegevens van de enquête blijkt dat een deel van de werkzaamhe-
den wordt uitbesteed aan uitzendkrachten en gedetacheerden die niet tot 
de afbouwbranche worden gerekend en de CAO van de uitzendbranche 
volgen. Dit ging in 2009 om ruim 2.200 arbeidsjaren.

Ook wordt een deel van de werkzaamheden uitbesteed aan zzp’ers die 
niet bij het Bedrijfschap Afbouw zijn geregistreerd. In totaal gaat het om 
5.600 arbeidsjaren. Het gaat daarbij vooral om zzp’ers in de stukadoors-
branche (2.900) en de wand- en plafondmontagebranche (2.000). Een deel 
van die zzp’ers verricht op jaarbasis weinig werk dat tot de afbouwbran-
che wordt gerekend en is om die reden niet geregistreerd. Het gaat daarbij 
dus om zzp’ers die slechts incidenteel in de afbouwbranche werkzaam 
zijn. Een ander deel is ten onrechte niet geregistreerd omdat zij de regis-
tratieplicht weten te omzeilen. Deze arbeid, dat niet door geregistreerde 
zzp’ers wordt verricht, wordt in deze studie niet tot de totale werkgelegen-
heid van de afbouwbranche gerekend.

De totale weglek bedroeg in 2009 volgens deze ruwe inschatting in totaal 
bijna 8.000 arbeidsjaren. Met deze weglek wordt de grondslag voor de CAO- 
premies en de bedrijfschapsheffingen beperkt en moeten de wel aangeslo-
ten bedrijven meer bijdragen aan de collectieve voorzieningen en onder-
vinden ze bovendien concurrentienadeel van bedrijven die dit niet doen. 
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Ontwikkelingen op middellange termijn (2013-2016)
De totale werkgelegenheid van de afbouwbedrijven groeit in de periode 2013-
2016 jaarlijks met gemiddeld ½%. Op middellange termijn stabiliseert de 
werkgelegenheid van ondernemingen ten gunste van die van de zzp’ers. Na 
2012 zal de historische trend naar relatief meer zzp’ers doorzetten, waardoor 
het aantal arbeidsjaren van zzp’ers jaarlijks met 1% toeneemt. De totale 
werkgelegenheid in 2016 komt 4% lager uit ten opzichte van het niveau van 
vlak voor de recessie (2008). 

3.4 Bedrijfseconomische ontwikkelingen in 2009

Omzet
De gehele afbouwbranche boekte in 2009 een totale omzet uit afbouwwerk van 
€ 2,7 miljard. Dit is de omzet inclusief onderlinge uitbestedingen en exclusief 
btw. Ten opzichte van 2008 bedroeg de nominale omzetdaling 15%. De daling 
van de omzet is enerzijds het gevolg van vraaguitval tijdens de economische 
crisis. Anderzijds heeft ook een administratieve opschoning van het populatie-
bestand van het Bedrijfschap Afbouw plaatsgevonden. Hierdoor is niet alleen 
het aantal registraties afgenomen, maar ook de bijbehorende omzet. 
Per bedrijf bedroeg de omzet gemiddeld € 280.133. De omzet uit afbouwwerk 
exclusief onderlinge uitbestedingen bedroeg € 2,2 miljard (exclusief btw).
De stukadoors hebben net als in voorgaande jaren het grootste aandeel in de 
omzet binnen de afbouwbranche (zie figuur 3.6). De stukadoors worden op de 
voet gevolgd door de wand- en plafondbedrijven. De vloeren-, terrazzo- en 
blokken- en elementenstelbedrijven waren samen goed voor een kwart van de 
totale omzet. De vloerenbedrijven zijn hierbinnen het grootst. 

De zzp’ers realiseerden in 2009 een gezamenlijke omzet van € 509 miljoen.
Dit is de omzet inclusief onderlinge uitbestedingen. De stukadoors hadden het 
grootste aandeel in de zzp-omzet. In 2009 bedroeg dit aandeel 60%. Na de 

Tabel 3.11 Werkgelegenheidsontwikkeling in de gehele afbouw, 
 arbeidsjaren, 2009-2016

Bron: EIB

 Totaal Onderne- Zzp’ers Uitzend-
  mingen  krachten

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

2009 27.011 -2½ 18.252 -1 6.545 -2,3 2.214 -13,4
2010 25.328 -6 17.643 -3½ 6.221 -5 1.464 -34
2011 25.146 -½ 17.375 -1½ 6.260 ½ 1.511 3
2012 25.614 2 17.450 ½ 6.436 3 1.728 14½
20161 26.670 1 17.626 0 6.888 1 2.156 3

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016
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stukadoors hebben de wand- en plafondmonteurs een groot aandeel in de 
omzet. Zij waren goed voor 28% van de zzp-omzet. De vloerenleggers, terrazzo 
en blokken- en elementenstellers zijn samen goed voor 12% van de zzp-omzet. 
De vloerenleggers waren hierbinnen het grootst met een omzetaandeel van 7%. 
Blokken- en elementenstellers en terrazzo zzp’ers realiseerden grofweg 4% en 
1% in de totale zzp-omzet.

Marktsegmenten
Afbouwbedrijven kunnen in verschillende delen van de markt actief zijn. Het 
gaat daarbij om combinaties van soorten werk en de objecten waaraan wordt 
gewerkt. Onder soorten werk worden de sectoren nieuwbouw, herstel verbouw 
en renovatie en onderhoud onderscheiden. Onder objecten worden woningen 
of gebouwen onderscheiden. Enkele afbouwbedrijven kunnen ook actief zijn in 
de grond-, water- en wegenbouw, bijvoorbeeld op het gebied van betonrenova-
tie.
Nieuwbouwactiviteiten hadden net als in 2008 het grootste aandeel in de 
omzet. Het aandeel bedroeg in 2009 54% (zie tabel 3.12). De afbouwbedrijven 
zijn, net als in 2008, met 37% van de omzet ook nadrukkelijk aanwezig in het 
herstel, verbouw en renovatiesegment. In het onderhoud zijn bedrijven uit de 
afbouwbranche naar verhouding weinig actief. Naar object bekeken, werd in 
2009 vrijwel evenveel omzet verkregen uit woningen als uit gebouwen. Van de 
omzet werd 48% verkregen door werkzaamheden aan woningen. Voor de 
gebouwen bedroeg het aandeel 52%.

Figuur 3.6 Omzet naar sector, totale afbouwbranche in 2009, in procenten

Bron: Registratiebestanden Bedrijfschap Afbouw, bewerking EIB
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Mede door de economische achteruitgang in 2009 deden veranderingen ten 
opzichte van 2008 zich vooral voor binnen de soorten werk. Het aandeel 
nieuwbouw van woningen steeg met 6 procentpunt. Ondanks de sterkere 
conjunctuurgevoeligheid van de nieuwbouw bleef de nieuwbouw in 2009 nog 
op peil. Het werk voor stukadoors, die relatief laat bij de nieuwbouw worden 
ingeschakeld, liep aanvankelijk nog door. Het aandeel herstel, verbouw en 
renovatie van woningen daalde met 6 procentpunt. Wat betreft het werk aan 
gebouwen daalde het aandeel nieuwbouw met 5 procentpunt. Het aandeel 
herstel, verbouw en renovatie van gebouwen steeg met 8 procentpunt. 

De zzp’ers en ook de afbouwsectoren afzonderlijk (zie de volgende hoofdstuk-
ken waarin de sectoren worden beschreven) zijn in verschillende segmenten 
van de markt actief. In tegenstelling tot de totale afbouwbranche realiseerden 
de zzp’ers het merendeel (62%) van hun omzet uit woningen in plaats van 
gebouwen. Van de omzet uit woningen was een derde nieuwbouwwerk. 
In vergelijking met de totale afbouwbranche haalden de zzp’ers naar verhou-
ding meer omzet uit onderhoud en minder omzet uit herstel, verbouw en 
renovatie van gebouwen.

Figuur 3.6 geeft geen inzicht in de verdeling van de omzet naar specifieke 
afbouwactiviteiten die door de bedrijven worden uitgevoerd. Door de omzetge-
gevens van het Bedrijfschap Afbouw te koppelen met gegevens van de Afbouw-
Keur-bedrijven kan dit wel (figuur 3.7). Twee vijfde van de omzet wordt verkre-
gen uit stukadoorsactiviteiten. Het traditionele stukadoorswerk heeft hierin het 
grootste aandeel. Net als in de totale afbouwbranche wordt een aanzienlijk deel 
van de omzet verkregen uit droge afbouwwerkzaamheden (plafond- en wand-

Tabel 3.12 Omzet in procenten naar marktsector, totale afbouwbranche in
 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers in 2009 

Bron: EIB

 Totale  Onderne- Zzp
 afbouwbranche mingen

 2007 2008 2009 2009 2009

Nieuwbouw
Woningen 23 23 29 31 20
Gebouwen 32 30 25 25 26
Herstel, verbouw, renovatie
Woningen 15 20 14 10 30
Gebouwen 22 15 23 26 11
Onderhoud
Woningen 4 6 5 3 12
Gebouwen 4 6 4 5 1

Totaal 100 100 100 100 100

Rapport Trends en ontwikkelingen afbouw 2011-2016.indd   58 24-5-2011   16:31:26



59

montage). Wat betreft de omzet uit vloerenlegactiviteiten hebben cementge-
bonden dekvloeren hierin het grootste aandeel.

Opdrachtgevers
De afbouwbedrijven kennen verschillende opdrachtgevers die voor werk aan 
woningen en gebouwen opdracht geven. Woningcorporaties, verenigingen van 
eigenaren en particulieren zijn vooral opdrachtgever van werkzaamheden aan 
woningen. Overheid en bedrijven zijn vooral opdrachtgever van werkzaamhe-
den aan gebouwen. De afbouwbedrijven kunnen ook in opdracht van andere 
bouw- of afbouwbedrijven aan woningen en gebouwen werken.

De verdeling van de omzet naar opdrachtgevers is in 2009 iets gewijzigd ten 
opzichte van 2008 (zie tabel 3.13). Wel bleven de hoofdaannemers (bouwbedrij-
ven) met een aandeel van 64% in de omzet de belangrijkste opdrachtgever in de 
afbouwbranche. Daarnaast werd voor andere afbouwbedrijven gewerkt (12%). 
In totaal werd driekwart van de omzet uit onderaanneming verkregen. Het 
aandeel omzet voor woningcorporaties daalde. 

Ook voor de zzp’ers waren de hoofd- en onderaannemers de belangrijkste 
opdrachtgevers in 2009. De verdeling tussen hoofdaannemers en onderaanne-
mers verschilt echter wel met die van de totale afbouwbranche. De zzp’ers 
behaalden naar verhouding meer omzet bij afbouwbedrijven dan hoofdaanne-
mers. Particulieren hadden als opdrachtgever een relatief groter aandeel in de 
omzet van de zzp’ers dan in de omzet van de totale afbouwbranche. 

Figuur 3.7 Omzet in procenten naar activiteit, AfbouwKeur-bedrijven in 
 2009

Bron: Registratiebestanden Bedrijfschap Afbouw, AfbouwKeur, bewerking EIB
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De afbouwsectoren (zie de volgende hoofdstukken) tonen wat betreft de 
verdeling naar hoofd- en onderaannemers een vergelijkbaar beeld met de 
totale afbouwbranche. Verschillen tussen de sectoren doen zich dan ook vooral 
voor in de omzet naar woningcorporaties, bedrijven en particulieren.

Wijze van opdrachtverkrijging
Opdrachten kunnen op verschillende manieren worden verkregen. Opdrachtge-
vers kunnen meerdere afbouwbedrijven om een offerte vragen of slechts één. 
In het eerste geval wordt gesproken over opdrachtverkrijging in concurrentie 
en in het tweede geval over opdrachtverkrijging niet in concurrentie. Hierbin-
nen kan een onderscheid worden gemaakt tussen opdrachtverkrijging tegen 
een vast bedrag (aanneemsom), tegen een tarief per meter of oppervlak en 
tegen een tarief per uur of dagdeel.

Wat betreft de wijze van opdrachtverkrijging doen er zich ten opzichte van 
2008 kleine veranderingen voor (zie tabel 3.14). Een groter deel van de omzet 
(82% was 75%) werd in 2009 verkregen in concurrentie. Ruim de helft van de 
omzet werd tegen een vast bedrag verkregen. Het totaalaandeel in de omzet 
bedroeg 53%. Van de opdrachten kwam 37% in een tarief per meter tot stand.

In tegenstelling tot de totale afbouwbranche is uitvoering tegen een tarief per 
meter voor zzp’ers de belangrijkste wijze van opdrachtverkrijging in 2009. 
Ongeveer een derde van de omzet kwam uit opdrachten met een vast bedrag 
tot stand. Een ruime meerderheid van de omzet werd evenals bij de totale 
afbouwbranche verkregen in concurrentie.

Balans
De financiële structuur (balans) laat de verschillende bezittingen (debet) zien 
en de soorten vermogen die daarvoor zijn aangetrokken (credit). De balans 

Tabel 3.13 Omzet in procenten naar opdrachtgever, totale afbouwbranche 
 in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers in 2009

Bron: EIB

 Totale Onderne- Zzp
 afbouwbranche mingen

 2007 2008 2009 2009 2009

Hoofdaannemers 64 61 64 73 25
Afbouwbedrijven 14 14 12 6 41
Woningcorporaties 5 7 2 2 4
Bedrijven 7 8 10 11 4
Particulieren en vve’s 7 7 9 6 22
Overige1 3 3 3 3 4

Totaal 100 100 100 100 100
1 Inclusief overheid en projectontwikkelaars
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geeft een momentopname weer aan het begin en aan het einde van een 
boekjaar en vertelt wat over (1) de mate van liquiditeit; (2) schulden versus 
vermogen en (3) wat de onderneming kost.
De afbouwondernemingen is in de enquête naar de balansgegevens gevraagd. 
Vanwege de beperkte balansomvang zijn de zzp’ers niet bevraagd naar de 
balans. De debetzijde van de balans laat de diverse bezittingen zien in, van 
boven naar beneden, toenemende mate van liquiditeit. De vlottende activa 
(voorraden en onderhanden werk, debiteuren en overige vorderingen) hadden 
het grootste aandeel (54%) in de debetzijde van de balans (zie figuur 3.8). 
Hierbinnen had de post debiteuren het grootste belang. Langdurige bezittingen 
(vaste activa), debiteuren en betalingsmiddelen (liquide middelen) hadden een 
aandeel van respectievelijk 32%, 34% en 20% in de debetzijde van de balans.

De creditzijde laat het aangetrokken vreemd vermogen zien en het eigen 
vermogen. Het eigen vermogen is het vermogen dat de eigenaren zouden 
krijgen na verkoop van alle bezittingen en betaling van alle schuldeisers. Het 
aandeel van het eigen vermogen bedroeg 32%. Kortlopende schulden (crediteu-
ren, termijnen onderhanden werk en overige schulden) hadden met 43% het 
grootste aandeel in de creditzijde van de balans. 

De betekenis van bovenstaande voor de financiële positie van de bedrijven 
wordt onder het kopje financiële kengetallen toegelicht. In vergelijking met 
2008 blijft de samenstelling van de bezittingen en schulden grotendeels gelijk. 
Tussen de sectoren doen zich enige verschillen voor.

Kostenstructuur
De resultatenrekening geeft een overzicht van de opbrengsten, de kosten en de 
winst gedurende een boekjaar. De winst drukt hiermee een mate van efficiëntie uit.

Tabel 3.14 Omzet in procenten naar wijze van opdrachtverkrijging, totale 
 afbouwbranche in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers 
 in 2009

Bron: EIB

 Totale Onderne-  Zzp
 afbouwbranche mingen

  2007 2008 2009 2009 2009

In concurrentie Per uur 5 6 6 5 10
 Per meter 27 24 29 29 29
 Vast bedrag 41 45 47 53 20

Niet in Per uur 5 4 4 2 14
concurrentie Per meter 6 11 8 6 15
 Vast bedrag 16 10 6 5 12

Totaal  100 100 100 100 100
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De verbruikskosten (betalingen aan grondstoffen, materialen en onderaanne-
mers) vormden met een aandeel van 49,5% in de omzet de grootste kostenpost 
(zie tabel 3.15). Hiervan bestaat de post onderaanneming (20,4%) vooral uit 
kosten van personeel van andere bedrijven. De eigen personeelskosten, die 
voornamelijk uit brutolonen bestaan, vormden met 20,1% eveneens een 
belangrijke kostenpost. Ook de overige bedrijfskosten waren met ongeveer 
10,5% van enig belang. 

Het resultaat geeft inzicht in de opbrengsten van de bedrijven uit de werk-
zaamheden. Wanneer het bedrijfsresultaat (15,8%) wordt verrekend met 
betaalde rente en incidentele baten en lasten, ontstaat het resultaat voor 
belasting. Van het resultaat voor belasting wordt vervolgens ondernemersloon 
afgetrokken. Dit resultaat bedroeg gemiddeld 4,5%. Ten opzichte van 2008 
waren er beperkte wijzigingen in de kostenstructuur van de bedrijven. Tussen 
de sectoren deden zich enkele verschillen voor. Door de teruglopende omzet 
liep het aandeel van de veelal vaste kosten (overige bedrijfskosten, onderne-
mersloon) op, en het resultaat af. 

Door het ontbreken van personeelsleden verschilt de kostenstructuur van de 
zzp’ers ten opzichte van de totale afbouwbranche. De verbruikskosten (betalin-
gen aan grondstoffen, materialen en onderaannemers) vormden met 
een aandeel van ruim 28,3% in de omzet van de zzp’ers in 2009 een grote 
kostenpost. De overige bedrijfskosten vormden met 11,6% eveneens een 
belangrijke kostenpost. Het aandeel inhuur en inlening komt vooral voort uit 

Figuur 3.8 Balansstructuur in procenten van het balanstotaal, totale 
 afbouwbranche, 2008-2009

Bron: EIB
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de wand- en plafondsector. Door het ontbreken van personeelsleden en de 
daarbij behorende personeelskosten is het bedrijfsresultaat (48,4%) van zzp’ers 
aanzienlijk hoger in vergelijking met de totale afbouwbranche. Wanneer het 
bedrijfsresultaat wordt verrekend met betaalde rente en incidentele baten en 
lasten, ontstaat het resultaat voor belasting. Uit het resultaat voor belasting 
moet de zzp’er zijn beloning voor verrichte werkzaamheden halen. Van het 
resultaat voor belasting wordt vervolgens het ondernemersloon afgetrokken. 
Dit resulteert in een winstmarge van 0,3%. Tussen de sectoren doen zich 
uiteraard verschillen voor. Door de aard van de activiteit zullen zpp’ers in de 
wand- en plafondmontage bijvoorbeeld meer in onderaanneming werken dan 
in de stukadoorsbranche. Dit betekent wel dat zpp’ers in de wand- en plafond-
montage dan minder of niet in het eigen materiaal hoeven te voorzien. Dit 
geeft dan ook een andere kostenstructuur. 

Kengetallen per werkende
Ten behoeve van het voortbestaan is het van belang dat bedrijven efficiënt zijn 
en waarde toevoegen. Met kengetallen per werkende wordt de efficiency en het 
economisch belang van de bedrijven weergegeven. Bedrijven zetten productie-
middelen zoals grondstoffen, arbeid en kapitaal (input) in om diensten en 
producten (output) op te leveren. De bijbehorende productieactiviteiten spelen 

Tabel 3.15 Kostenstructuur in procenten van de omzet, totale 
 afbouwbranche in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers
 in 2009

Bron: EIB

 Totale  Onderne- Zzp
 afbouwbranche mingen

 2007 2008 2009 2009 2009

Omzet 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totaal verbruik 51,9 53,1 49,5 54,4 28,3
- Materiaal 34,5 29,2 29,1 35,1 15,4
- Uitbesteed 17,4 23,9 20,4 19,3 12,9
Bruto marge 48,1 46,9 50,5 45,6 71,7
- Personeelskosten 22,1 21,8 20,1 24,7 0,0
- Inhuur en inlening 2,6 - 2,1 0,7 8,3
- Afschrijvingen 2,0 2,5 2,0 1,7 3,5
- Overige bedrijfskosten 9,7 8,0 10,5 10,2 11,6
Totale bedrijfskosten 36,4 33,2 34,7 37,3 23,4
Bedrijfsresultaat 11,7 13,7 15,8 8,3 48,4
- Financiële baten en lasten 0,4 1,5 0,3 0,3 0,3
Resultaat voor belasting 11,3 12,2 15,5 8,0 48,1
- Berekende lonen 6,1 7,0 11,0 2,5 47,8
Resultaat voor belasting 
na berekende lonen 5,2 5,2 4,5 5,5 0,3
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een grote rol in het bepalen van de kosten. Voor de concurrentiepositie is het 
altijd in het belang van het bedrijf om efficiënt te zijn. De kosten dienen zo laag 
mogelijk gehouden te worden. Productiviteit is een maatstaf voor efficiency. 
Productiviteit kan worden uitgedrukt in het aantal eenheden ‘output’ per 
eenheid ‘input’.

De bruto omzet per werkende is zo’n maatstaf voor productiviteit. Een werken-
de is een persoon die als werknemer, eigenaar of overige kracht werkzaam is 
geweest. De bruto omzet per werkende bedroeg in 2009 gemiddeld € 124.000 
(zie tabel 3.16). Dit is de omzet inclusief verbruik (inkoop materiaal en onder-
aanneming). De toegevoegde waarde geeft aan dat een bedrijf iets met het 
verbruik doet, waar afnemers geld voor over hebben. De toegevoegde waarde 
geeft weer hoeveel inkomen het bedrijf zelf genereert ten behoeve van bijvoor-
beeld personeel, eigenaren, vreemd vermogenverschaffers en de overheid. Ook 
de toegevoegde waarde kan als productiviteitsmaatstaf worden uitgedrukt. De 
toegevoegde waarde (het verschil tussen omzet en verbruik) per werkende 
bedroeg gemiddeld € 62.000.
Een groot deel van de toegevoegde waarde gaat op aan arbeidskosten. De 
arbeidskosten zijn de vergoedingen aan personen (werknemers, eigenaren en 
overige krachten) voor verrichte werkzaamheden. Voor efficiency en kostenbe-
heersing is het zodoende van belang de ontwikkeling van de arbeidskosten te 
beoordelen. De arbeidskosten waren in 2009 gemiddeld € 41.000 per werkende. 

Tussen de sectoren lopen deze kengetallen sterk uiteen (zie volgende hoofd-
stukken waarin de kengetallen van de afzonderlijke branches worden bespro-
ken).

Voor de zzp’ers bedroeg de bruto omzet per werkende in 2009 gemiddeld 
€ 80.000. Dit is lager in vergelijking met de totale afbouwbranche. De toegevoeg-
de waarde (het verschil tussen omzet en verbruik) per werkende bedroeg 
gemiddeld € 58.000. De (toegerekende) arbeidskosten waren in 2009 gemiddeld 
€ 45.000 per werkende.

Tabel 3.16 Kengetallen per werkende (x € 1.000), totale afbouwbranche in 
 2008-2009, ondernemingen en zzp’ers in 2009

Bron: EIB

 Totale Onderne- Zzp
 afbouwbranche mingen

 2008 2009 2009 2009

Bruto omzet per werkende 154 124 141 80
Verbruik per werkende 82 61 76 23
Toegevoegde waarde 
per werkende 72 62 64 58
Arbeidskosten per werkende 44 41 39 45
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Financiële kengetallen
De balans en de resultatenrekening kunnen geen direct antwoord geven op vra-
gen als: in welke mate kunnen bedrijven hun rekeningen betalen? Hoe effectief 
wordt vermogen beheerd? In welke mate zijn bedrijven afhankelijk van ande-
ren? Hoe winstgevend zijn de bedrijven? Met financiële kengetallen kunnen de 
financiële prestaties van bedrijven worden weergegeven en dit soort vragen 
worden beantwoord.

In tabel 3.17 zijn enkele belangrijke financiële kengetallen weergegeven. Tussen 
de sectoren waren er enkele verschillen.

Liquiditeitratio’s laten zien in welke mate een bedrijf in staat is om haar 
rekeningen te betalen. Meestal wordt de liquiditeit uitgedrukt in de current 
ratio of de quick ratio. De current ratio geeft aan hoeveel keer de vlottende 
activa (voorraden en vorderingen) met de liquide middelen (kas- en banktegoe-
den) groter zijn dan de korte termijnschulden. Bij de quick ratio worden de 
voorraden weggelaten uit de berekening. Dit vergroot de vergelijking tussen 
bedrijven, omdat de waardering van voorraden van bedrijf tot bedrijf kan 
verschillen. Daarnaast is het de vraag of voorraden wel snel in geld omgezet 
kunnen worden wanneer dat nodig is. Een current ratio of quick ratio lager dan 
100% betekent dat het bedrijf niet direct de korte termijnschulden kan aflossen. 
Gebruikelijk is om minstens een verhouding van 120% na te streven. In 2009 
lagen de gemiddelde current ratio en quick ratio van de afbouwbedrijven hier 
ruim boven. De gemiddelde current ratio en quick ratio bedroegen respectieve-
lijk 158% en 148%. 

Ratio’s van vermogen laten zien hoe succesvol een bedrijf is in het beheren van 
haar vermogen. Er kunnen diverse ratio’s van vermogen worden berekend. In 
dit rapport worden de debiteuren- en crediteurentermijn weergegeven. De 
debiteuren- en crediteurentermijn geven aan hoe snel de klanten en respectie-
velijk de afbouwbedrijven zelf de facturen betalen. Het kostte de opdrachtge-
vers van afbouwbedrijven gemiddeld ongeveer 51 dagen om de facturen te 
betalen. De afbouwbedrijven zelf deden hier niet veel langer over en betaalden 

Tabel 3.17 Financiële kengetallen, totale afbouwbranche, 2008-2009

Bron: EIB

 2008 2009

Current Ratio (in procenten) 156 158
Quick Ratio (in procenten) 141 148
Debiteurentermijn (in kalenderdagen) 52 51
Crediteurentermijn (in kalenderdagen) 60 56
Solvabiliteit (in procenten) 49 55
Rentabiliteit totale vermogen (in procenten) 16,6 11,5
Rentabiliteit eigen vermogen (in procenten) 35,8 30,6
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hun leveranciers en onderaannemers gemiddeld na 56 dagen. Dit is gemiddeld 
vijf dagen sneller dan in 2008. Mogelijk dringen de leveranciers en onderaanne-
mers aan op een snelle betaling van de uitstaande facturen.

Solvabiliteitsratio’s laten zien in welke mate een bedrijf afhankelijk is van 
financiering met vreemd vermogen in plaats van eigen vermogen. Hoe meer 
schulden, hoe onwaarschijnlijker het is dat het bedrijf aan al zijn betalingsver-
plichtingen zal kunnen voldoen. Solvabiliteitsratio’s geven schuldeisers infor-
matie over de mate van bescherming tegen faillissement van de schuldhebber 
en over de mate waarop de schuldhebber extra financiering kan krijgen. Naar 
verhouding was de solvabiliteit van de afbouwbedrijven in 2009 redelijk. De 
solvabiliteit bedroeg gemiddeld 55%. Dit betekent dat het vreemd vermogen 
ongeveer twee keer zo groot is als het eigen vermogen. 

De winstmarge geeft een mate van efficiency weer. Winstmarges houden geen 
rekening met de investeringen die zijn gedaan door eigenaren of vreemd 
vermogenverschaffers. Het vaststellen van de winstgevendheid (rentabiliteit) 
van bedrijven is één van de lastigste vragen om te beantwoorden, omdat er 
geen duidelijke maatstaf voor is. Over het algemeen geldt dat bedrijven in 
economische zin winstgevend zijn als het rendement van de investering in het 
bedrijf hoger is dan als het geld op de bank zou worden gezet.

De rentabiliteit van het totale vermogen geeft de hoeveelheid winst weer ten 
opzichte van het totaal geïnvesteerde kapitaal. De rentabiliteit van het eigen 
vermogen geeft weer wat de eigenaren met hun investering hebben verdiend. 
Zowel de gemiddelde rentabiliteit over het totale als het eigen vermogen was in 
2009 met respectievelijk 11,5% en 30,6% voor de totale afbouwbranche gunstig. 
Wel is de rentabiliteit ten opzichte van 2008 gedaald. Dit komt door de dalende 
winstmarges.

3.5 Genomen maatregelen tegen gevolgen conjunctuur

Door middel van de uitgezette enquête is onder andere een beeld verkregen 
van de getroffen maatregelen in de (flexibele) schil om de gevolgen van de 
recessie te beperken. Voor de vorige marktstudie zijn soortgelijke vragen 
gesteld. Daardoor is het hieronder mogelijk om een vergelijking te maken 
tussen de gegeven antwoorden eind 2009 en eind 2010.

Figuur 3.9 geeft een overzicht van genomen maatregelen voor de totale afbouw, 
in 2009 en 2010. Minder personeel inhuren/inlenen en minder werk uitbesteden 
zijn uitgesplitst in de enquête voor 2010 in tegenstelling tot in 2009.

De meest genomen maatregel in 2009 in de totale afbouw was het behouden 
van werk voor het eigen personeel door minder uit te besteden en/of minder 
personeel in te huren of te lenen. Na uitsplitsing in 2010 waren dit nog steeds 
de meest toegepaste maatregelen tegen de recessie. Bovendien hebben veel 
meer bedrijven hun inhuur en inleenactiviteiten verlaagd en is het minder 
uitbesteden van werk ook scherp toegenomen. Van de geënquêteerden huurde/
leende 63% minder personeel in en 58% besteedde minder werk uit in 2010.

In 2009 kwam het afstoten van tijdelijk personeel bijna even vaak voor als het 
afstoten van permanent personeel. In 2010 is dit beeld weinig veranderd. Het 
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afstoten van permanent personeel kwam bij 16% van de bedrijven voor en het 
niet verlengen van tijdelijke contracten bij 24%. De onderbezetting benutten 
voor scholing nam toe naar 5% in 2010. Werktijdvermindering door middel van 
de deeltijd-ww werd in 2010 door 7% van de geënquêteerden gebruikt en dit 
was iets meer dan in 2009. Het vervangen van personeel door leerlingen is 
weinig toegepast in 2010 met slechts 3%.

Veel bedrijven, 36%, zijn in 2010 gaan samenwerken om de crisis het hoofd te 
bieden. Ruim 11% heeft opleidingssubsidie aangevraagd. Het verlengen van 
tijdelijke contracten kwam weinig voor met slechts 5%. Personeel detacheren of 

Figuur 3.9 Maatregelen in de (flexibele) schil, totale afbouw, 2010 in 
 blauw, 2009 in geel

Bron: EIB
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met vervroegd pensioen laten gaan kwam bij slechts 4% van de geënquêteer-
den voor. 

Tabel 3.18 geeft een naar sector gespecificeerd overzicht van welk percentage 
geënquêteerde bedrijven welke maatregelen heeft genomen. In het blokken- en 
elementenstellen werd relatief vaak tijdelijk personeel afgestoten door contrac-
ten niet te verlengen. Ook onderbezetting benutten voor scholing en werktijd-
vermindering werd relatief vaak toegepast door deze branche. Personeel 
detacheren en met vervroegd pensioen laten gaan kwam alleen voor bij de 
stukadoors en wand- en plafondmontage. Hetzelfde geldt voor het verlengen 
van tijdelijke contracten wat niet gedaan is door vloerenleggers en blokken- en 
elementenstellers.

Het algemene beeld is dat er met name in de (flexibele) schil is gesneden door 
minder personeel in te huren en contracten niet te verlengen. Het samenwer-
ken met andere bedrijven is in de plaats gekomen van het uitbesteden van 
werk. Eigenlijk heeft maar een bescheiden deel van de bedrijven (16%) perso-
neel hoeven ontslaan. Ruimte voor scholing en opleidingsubsidie wordt relatief 
bescheiden gebruik van gemaakt, net als werktijdvermindering via de deeltijd-
ww. Branches die met sterkere productiedaling zijn geconfronteerd hebben 
vaker en meer maatregelen toegepast.

Tabel 3.18 Genomen maatregelen tegen gevolgen recessie, percentage 
 bedrijven dat genoemde maatregel genomen heeft

Bron: EIB

 ST WP VL BS

Afstoten permanent personeel  16 16 19 11
Afstoten tijdelijk personeel  25 24 13 44
Leerlingen vervangen ontslagen personeel 6 0 0 0
Minder personeel inlenen/inhuren 63 63 56 67
Minder werk uitbesteden 58 50 69 67
Onderbezetting benutten voor scholing 6 0 6 22
Werktijdvermindering 6 5 6 22
Aanvragen opleidingssubsidie 15 5 13 11
Personeel detacheren 5 5 0 0
Personeel met vervroegd pensioen 3 8 0 0
Samenwerken met andere bedrijven 37 24 56 44
Tijdelijke contracten personeel verlengen 8 5 0 0

ST = Stukadoren; WP = Wand- en plafondmontage; VL = Vloerenleggen; BS = Blokkenstellen.
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4 Stukadoorswerk

4.1 Marktontwikkelingen

Trends in werkzaamheden
Stukadoors verrichten tal van verschillende werkzaamheden. Het traditionele 
stukadoorswerk betreft raap-, schuur- en pleisterwerk voor de afwerking van 
wanden, plafonds en gevels. De raaplaag wordt eerst aangebracht om te 
egaliseren, waarna schuur- of pleisterwerk volgt als afwerking. Voor de afwer-
king van muren en plafonds wordt tegenwoordig steeds meer spackspuitwerk 
toegepast, waarbij de laag met een spuit wordt aangebracht. De toenemende 
welvaart zorgt voor een vraag naar meer kwaliteit, waar stukadoors van 
kunnen profiteren met een hoogwaardige luxe afwerking van wanden en 
plafonds. Naast nieuwbouw is ook het werk aan bestaande gebouwen een 
belangrijk markt voor stukadoors. Door de toenemende gebouwenvoorraad en 
de afnemende behoefte aan extra woningen neemt het werk aan bestaande 
gebouwen in belang toe, waarbij stukadoors steeds meer direct worden inge-
schakeld door particulieren. Door deze trend zal de particuliere opdrachtgever 
steeds belangrijker worden en dit vergt extra capaciteiten van de ondernemer 
en het personeel ten behoeve van het klantencontact.

Onder deze branche valt ook het betonreparatiewerk, wanneer dit niet construc-
tief is. Deze werkzaamheden zijn vooral gerelateerd aan de utiliteitsbouw en de 
gww-sector. Betonreparatiebedrijven zijn daardoor relatief vaak actief bij het groot 
onderhoud van flatgebouwen, kantoren, parkeergarages, bedrijfsgebouwen en 
kunstwerken in de infrastructuur. Stukadoorsbedrijven brengen ook buitengevel-
isolatie aan. Dit gebeurt bij de renovatie van gebouwen, wanneer andere vormen 
van isolatie niet goed mogelijk zijn. De grote verscheidenheid aan werkzaamhe-
den maakt deze branche meer bestendig tegen conjuncturele schommelingen.

Ontwikkeling in 2009 en 2010
De productie van de stukadoorsbedrijven daalde in 2009 met 5½% , waarna in 
2010 de daling verdubbelde tot 11%, In totaal is de productie in beide jaren met 
bijna 17% gedaald, 2% minder dan de daling van de totale b&u-productie. Dit is 
terug te voeren op het feit dat stukadoorswerk in de nieuwbouw grofweg pas 
laat in het bouwproces plaatsvindt en de recessie hier dus vertraagd doorwerkt. 
Hiernaast zorgt de structurele uitbreiding van het lage btw-tarief naar wonin-
gen ouder dan twee jaar vanaf 2009 jaarlijks voor extra productie. Ook zijn 
stukadoors sterker vertegenwoordigd in het minder conjunctuurgevoelige 
onderhoud. De productie van zzp’ers valt minder sterk terug dan die van 
ondernemingen, omdat zzp’ers relatief sterker gericht zijn op de minder 
conjunctuurgevoelige werkzaamheden.
Tabel 4.7 laat zien dat het stukadoorswerk relatief gediversifieerd is: men is 
actief in nieuwbouw, herstel en verbouw en onderhoud met enige voorkeur 
voor de woningbouw. In tegenstelling tot sommige andere afbouwbranches 
worden stukadoors daardoor minder geraakt door de vraaguitval naar bouwac-
tiviteiten. Stukadoors zullen de komende jaren meer dan gebruikelijk actief 
zijn in herstel en verbouw en in onderhoud.
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Verwachtingen voor de periode 2011–2016
In 2010 stabiliseert de productie van de stukadoorsbedrijven. Weliswaar trekt 
de nieuwbouw van woningen in 2011 aan, maar de stukadoors profiteren hier 
pas laat van. In het begin van 2011 neemt dit werk voor de stukadoors nog af. 
Wel profiteren de stukadoors van de tijdelijke verlaging van het btw-tarief op 
verbouwactiviteiten voor woningen. Weliswaar kent de stukadoorsbranche al 
een structureel lager btw-tarief, maar de verlaging werkt ook in hun voordeel, 
omdat bij verbouwactiviteiten vaak ook stukadoors worden ingeschakeld. Door 
de sterke oriëntatie op het werk aan bestaande woningen profiteren de zzp’ers 
wel meer van de aantrekkende bouwproductie, waardoor ze in 2011 al een 
productiegroei kunnen realiseren, terwijl de ondernemingen hun productie nog 
licht verder zien krimpen.

Het herstel komt pas in 2012 in de stukadoorsbranche tot stand. De productie 
groeit in 2012 met 4½% en gemiddeld 3% in latere jaren. Dit herstel is scherp 
door de relatief sterk aantrekkende woningbouw. Van de achterblijvende 
utiliteitsbouw hebben stukadoors minder last. In de volgende jaren groeit de 
productie met gemiddeld 3%. Het oude productieniveau wordt in 2016 niet 
meer gehaald, maar blijft 4% onder dit niveau steken. Het is de verwachting dat 
onder de demografische invloed en het wegvallen van de inhaalvraag de 
productie in latere jaren opnieuw zal afnemen. Het productieherstel van 
zzp’ers is vanaf 2012 minder sterk dan die van bedrijven, omdat hun productie 
in eerdere jaren ook minder sterk werd getroffen. 

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de verwachte ontwikkelingen. In de tabel is 
naast de totale stukadoorsbranche ook onderscheid gemaakt naar zzp’ers en 
bedrijven. Figuur 4.1 plaatst de ontwikkeling van het stukadoorswerk tegen de 
achtergrond van de ontwikkeling in de afbouwbranche en de bouw als geheel.

Tabel 4.1 Ontwikkeling van het stukadoorswerk, 2009-2016

Bron: EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2009 20102 2009 2010 2011 2012 20163

Totaal 1.154 1.027 -5½ -11 0 4½ 3
Bedrijven 817 718 -6 -12 -½ 4½ 3
Zzp’ers 337 309 -5 -8 2 4 2½

1 Bedragen in prijzen van 2009
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016
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4.2 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Volgens het Bedrijfschap Afbouw waren er in 2009 5.732 stukadoorsbedrijven 
actief in de afbouwbranche, die samen voor 13.061 arbeidsjaren werk boden 
aan eigen personeel (werknemers en meewerkende eigenaren) en 448 arbeids-
jaren aan (buitenlandse) uitzendkrachten en gedetacheerd personeel. Van het 
eigen personeel waren 4.095 zzp’ers.

CAO-bedrijven
De stukadoorsbedrijven vormen de grootste deeltak binnen de afbouwbranche. 
Bijna 60% van de ondernemingen en ruim 60% van de zzp’ers behoort tot deze 
deeltak. Naast de zzp’ers waren er in 2009 1.637 ondernemingen actief. Hiervan 
volgden 924 de CAO Afbouw. De overige 713 ondernemers zijn VOF zonder 
personeel, of passen een andere CAO toe.

Werknemers onder de CAO Afbouw
Het totaal aantal werknemers dat in 2009 in dienst was van stukadoorsbedrij-
ven bedroeg 5.971, met een gezamenlijke arbeidscapaciteit van 5.227 arbeidsja-
ren. Zoals uit de cijfers in tabel 4.3 kan worden opgemaakt kwam in 2009 75% 
van de totale capaciteit voor rekening van de beroepsgroep stukadoors. Het 
aandeel van het UTA-personeel bedroeg 13,5%. Dat is een procentpunt meer 
dan het jaar er voor. Het aandeel UTA in de totale capaciteit is dus nog steeds 
stijgende.

Figuur 4.1 Stukadoorswerk, bouw en afbouw, index 2008=100, 
 2008-2016

Bron: EIB
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In 2009 is het aantal arbeidsjaren dat door stukadoorsbedrijven is verloond met 
ruim 9% afgenomen ten opzichte van 2008. Tussen 2006 en 2009 nam de 
capaciteit af met 14%. De eigen arbeidscapaciteit van de stukadoorsbedrijven 
loopt dus terug.

Leeftijdverdeling in de deeltak stukadoren
De gemiddelde leeftijd van werknemers van stukadoorsbedrijven was in 2009 
35,6 jaar. De gemiddelde leeftijd van de werknemers in de stukadoorsbranche 
lag daarmee 0,7 jaar onder die van de totale afbouw. De gemiddelde leeftijd van 
de beroepsgroep stukadoors binnen de deeltak lag daar weer onder. Gemiddeld 
waren de stukadoors in 2009 34 jaar. Wel neemt in de tijd het aandeel van de 
oudere leeftijdsklassen toe. Het aandeel van werknemers van 55 jaar en ouder 
bedroeg in 2009 11%.

Tabel 4.2 Aantal CAO-bedrijven in stukadoorswerk, 2007-2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services

 2007 2008 2009

Aantal 942 987 924

Tabel 4.3 Samenstelling van de arbeidscapaciteit in stukadoorswerk
 naar beroep, arbeidsjaren, 2007-2009 

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services

 2007 2008 2009

 Aantal % Aantal % Aantal %

Stukadoors 4508 76,2 4396 76,4 3960 75,8
Blokken-/elementenstellers 240 4,1 216 3,8 181 3,5
Wand-/plafondstellers 80 1,4 74 1,3 68 1,3
Vloerenleggers 117 2,0 110 1,9 87 1,7
Terrazzowerkers 6 0,1 5 0,1 6 0,1
Overigen 248 4,2 244 4,2 219 4,2
Uitvoerders 92 1,6 91 1,6 96 1,8
Hogere technici 136 2,3 139 2,4 185 3,5
Administratief 487 8,2 479 8,3 426 8,1

Totaal 5.915 100 5755 100 5.227 100
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Bedrijfsgrootte
Ongeveer 75% van de stukadoorsbedrijven heeft minder dan 6,5 man personeel 
in dienst en slechts één procent heeft meer dan 50 man personeel. Gemiddeld 
verloonden de CAO-bedrijven in 2009 5,7 arbeidsjaren. De gemiddelde omvang 
van de bedrijven vertoont een neergaande ontwikkeling.

In 2009 was bijna 60% van de werknemerscapaciteit verloond in bedrijven met 
minder dan 20 man personeel (95% van het totaal aantal bedrijven). Het 
aandeel van de bedrijven met meer dan 20 man personeel bedraagt 5%. Deze 
bedrijven verlonen 40% van de werknemers onder de CAO Afbouw.

De flexibele schil in de deeltak stukadoren
Naast de eigen werkgelegenheid maken stukadoorsbedrijven in de afbouw-
branche gebruik van arbeidscapaciteit van andere bedrijven. Het gaat hierbij 
om collegiaal ingeleende arbeidskrachten, zzp’ers en uitzendkrachten/gedeta-
cheerden e.d. De uitzendkrachten/gedetacheerden worden niet tot de afbouw-
branche gerekend. Zowel ondernemingen als zzp’ers maken gebruik van de 
flexibele schil. De arbeidscapaciteit van ondernemingen bestaat voor tweeder-
de uit eigen personeel. Eenderde wordt ingehuurd. De ingehuurde arbeidscapa-
citeit bestaat voor 25% uit zzp’ers, de rest bestaat uit uitzendkrachten (3%) en 
uit collegiaal ingeleende arbeid (4%).
Zzp’ers maken minder vaak gebruik van ingehuurde arbeidscapaciteit. De door 

Figuur 4.2 Leeftijdverdeling van werknemers in stukadoorswerk
 vergeleken met die van de branche als geheel in 2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services
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zzp’ers ingezette arbeidscapaciteit bestaat voor 90% uit eigen capaciteit. De 
flexibele schil van zzp’ers bestaat voor 9% uit collega-zzp’ers, de rest uit 
uitzendarbeid en collegiaal ingeleende capaciteit.

Tabel 4.4 Aantal arbeidsjaren van werknemers in stukadoorswerk
 naar grootteklasse van het bedrijf, 2007-2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services

 2007 2008 2009

  Aantal % Aantal % Aantal %

 ≤ 5 1.326 22,4 1.372 23,8 1.329 25,4
  5 - 10 1.071 18,1 1.083 18,8 925 17,7
11 - 20 913 15,4 907 15,8 845 16,2
21 - 50 1.255 21,2 1.172 20,4 1.160 22,2
51 - 100 719 12,1 628 10,9 425 8,1
 ≥ 101 636 10,7 593 10,3 544 10,4

Totaal  5.915 100 5.755 100 5.227 100

Figuur 4.3 Verdeling van de CAO-bedrijven naar grootteklasse in 
 stukadoorswerk, 2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services
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Ontwikkeling van de werkgelegenheid
In 2009 en 2010 was sprake van een groot werkgelegenheidsverlies. Slechts een 
deel van het productieverlies vertaalde zich in een lagere productiviteit. De 
werkgelegenheid van de stukadoorsbedrijven nam in 2009 en in 2010 af met in 
totaal 7½%. Ook voor 2011 wordt nog een krimp verwacht met 0,8%. Vanaf 2012 
neemt de totale werkgelegenheid bij stukadoorsbedrijven weer toe.

Het verlies aan werk werd eerst opgevangen door een sterke vermindering van 
de inhuur van uitzendkrachten en gedetacheerden. Vervolgens werd ook de 
inhuur van zzp’ers beperkt om het eigen personeel nog zo goed mogelijk te 
benutten. De daling van de werkgelegenheid bij ondernemingen werd hierdoor 
relatief beperkt. Vanaf 2011 zal zich de tegengestelde beweging voltrekken. In 
2011 zijn bedrijven terughoudend met het aantrekken van nieuw personeel en 
vangen zij de extra productie op met het inhuren van de flexibele schil. In 2011 
daalt zelfs nog het aantal werkenden bij ondernemingen. In 2012 neemt de 
werkgelegenheid van ondernemingen licht toe, maar op middellange termijn is 
sprake van stabilisatie. De trend naar meer zzp’ers zet door, maar vlakt wel af.

Figuur 4.4 Verdeling vaste kern en flexibele schil in stukadoorswerk, 2009

Bron: EIB
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Tabel 4.5 Werkgelegenheidsontwikkeling in stukadoorswerk,
 arbeidsjaren, 2009-2016

Bron: EIB

 Totaal Onder- Zzp’ers Uitzend-
  nemingen  krachten

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

2009 13.509 -1,9 8.966 -0,9 4.095 -2,1 448 -16,9
2010 12.792 -5½ 8.666 -3½ 3.871 -5½ 255 -43
2011 12.687 -1 8.465 -2½ 3.907 1 316 24
2012 12.903 1½ 8.512 ½ 4.016 3 375 18½
20161 13.340 ½ 8.603 ½ 4.267 1½ 470 6

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016

Tabel 4.6 Verandering van de werkgelegenheid in stukadoorswerk,
 procenten, 2009-2016

Bron: EIB

 2009 2010 2011 2012 20161

Bedrijven -1,6 -5 -1½ 1 ½
Eigen personeel -0,9 -3½ -2½ ½ ½
Uitzendkrachten -16,0 -41 23 18 5½
     
Zzp’ers -2,4 -6 1 3 1½
Eigen personeel -2,1 -5½ 1 3 1½
Uitzendkrachten -24,0 -62 34½ 27 8½

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016
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4.3 Bedrijfseconomische ontwikkelingen in 2009 

Omzet
De stukadoors boekten in 2009 een omzet van € 1.154 miljoen uit afbouwwerk 
(inclusief onderlinge uitbestedingen, exclusief btw). Per bedrijf bedroeg de 
omzet gemiddeld € 201.423

Omzet naar marktsector
In vergelijking met 2008 realiseerden de stukadoors in 2009 naar verhouding 
meer omzet in het nieuwbouwsegment en minder omzet in het herstel, 
verbouw, renovatie en onderhoudsegment. De aandelen in de omzet bedroegen 
respectievelijk 57%, 30% en 12% (zie tabel 4.7). Activiteiten aan woningen 
hadden net als in 2008 het grootste aandeel in de omzet. Het aandeel bedroeg 
in 2009 87%. 
In vergelijking met de totale afbouwbranche (zie tabel 3.12) haalden stukadoors 
naar verhouding meer omzet uit de nieuwbouw en woningsegmenten. 
In vergelijking met de totale stukadoorsector haalden zzp’ers in het stuka-
doorswerk naar verhouding meer omzet uit het herstel, verbouw en renovatie-
segment en het onderhoudsegment. Ook activiteiten aan woningen waren voor 
zzp’ers in het stukadoorswerk van groter belang.

Omzet naar type opdrachtgever
Net als bij de totale afbouwbranche (zie tabel 3.13) waren de hoofdaannemers 
de belangrijkste opdrachtgevers van de stukadoors in 2009 (zie tabel 4.8). Ten 
opzichte van voorgaande jaren is in 2009 het aandeel omzet in opdracht van 
hoofdaannemers sterk toegenomen. Het aandeel van woningcorporaties is 

Tabel 4.7 Omzet in procenten naar marktsector, totaal stukadoorswerk
 in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers in 2009

Bron: EIB

 Totale sector Onder- Zzp
  nemingen

 2007 2008 2009 2009 2009

Nieuwbouw
Woningen 41 33 45 53 24
Gebouwen 12 7 12 16 2
Herstel, verbouw, renovatie 
Woningen 29 36 22 14 45
Gebouwen 5 6 8 8 7
Onderhoud 
Woningen 11 14 10 6 20
Gebouwen 2 4 2 2 2

Totaal 100 100 100 100 100
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afgenomen. De stukadoors hadden in de particulieren ook een belangrijke klant. 
In vergelijking met de totale stukadoorsector verkregen zzp’ers in het stuka-
doorswerk naar verhouding een groter deel van de omzet in opdracht van 
afbouwbedrijven en particulieren.

Omzet naar wijze van opdrachtverkrijging
In 2009 werd een groter deel van de omzet (78%) van de stukadoors verkregen 
in concurrentie (was 63%) dan in 2008 (zie tabel 4.9). Opdrachten werden door 
de stukadoors vooral tegen een vast bedrag uitgevoerd (50%). Van de opdrach-
ten kwam 38% in een tarief per meter tot stand. 
In vergelijking met de totale stukadoorsector verkregen zzp’ers in het stuka-
doorswerk naar verhouding een kleiner deel van de omzet (59%) in concurren-
tie. Ook werd een groter deel van de opdrachten tegen een tarief per uur 
uitgevoerd.
De omzetverdeling naar wijze van opdrachtverkrijging komt grotendeels 
overeen met het beeld van de totale afbouwbranche (zie tabel 3.14).
 
Balansstructuur
Langdurige bezittingen (vaste activa) en debiteuren hadden de grootste aande-
len (41% en 31%) in de debetzijde van de balans van de stukadoors (zie figuur 
4.5). Betalingsmiddelen (liquide middelen) hadden met 19% eveneens een groot 
aandeel in de debetzijde van de balans. Het aandeel van het eigen vermogen 
bedroeg 34%. Lange termijn schulden, crediteuren en overige schulden hadden 
met respectievelijk 26%, 14% en 19% ook een groot aandeel in de creditzijde van 
de balans.

Tabel 4.8 Omzet in procenten naar opdrachtgever, totaal 
 stukadoorswerk in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers 
 in 2009

Bron: EIB

 Totale sector Onderne-  Zzp
  mingen

 2007 2008 2009 2009 2009

Hoofdaannemers 59 52 72 84 37
Afbouwbedrijven 12 11 9 6 18
Woningcorporaties 12 18 3 1 8
Bedrijven 1 3 1 1 1
Particulieren en vve’s 15 14 15 7 36
Overige1 1 2 0 1 0

Totaal 100 100 100 100 100

1 Inclusief overheid en projectontwikkelaars
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Tabel 4.9 Omzet in procenten naar wijze van opdrachtverkrijging, totaal 
 stukadoorswerk in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers
 in 2009

Bron: EIB

 Totale sector  Onderne- Zzp
  mingen

  2007 2008 2009 2009 2009

In concurrentie Per uur 6 7 8 6 14
 Per meter 19 21 28 32 17
 Vast bedrag 35 35 42 47 28

Niet in Per uur 10 9 4 2 9
concurrentie Per meter 10 11 10 8 16
 Vast bedrag 20 17 8 5 16

Totaal  100 100 100 100 100

Figuur 4.5 Balansstructuur in procenten van het balanstotaal, 
 stukadoorswerk, 2008-2009

Bron: EIB
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De betekenis van bovenstaande voor de financiële positie van de bedrijven 
wordt onder het kopje financiële kengetallen toegelicht. De balansstructuur 
komt grotendeels overeen met het beeld uit 2008.

Kostenstructuur
De verbruikskosten (betalingen aan grondstoffen, materialen en onderaanne-
mers) vormden met een aandeel van 41,7% in de omzet van de stukadoors in 
2009 de grootste kostenpost (zie tabel 4.10). De personeelskosten, die voorna-
melijk uit brutolonen bestaan, vormden met 23,2% eveneens een belangrijke 
kostenpost. Ook de overige bedrijfskosten waren met ongeveer 10,5% van enig 
belang. 
Het resultaat geeft inzicht in de opbrengsten van de bedrijven uit de werk-
zaamheden. Wanneer het bedrijfsresultaat (20,9%) wordt verrekend met 
betaalde rente en incidentele baten en lasten, ontstaat het resultaat voor 
belasting. Van het resultaat voor belasting wordt vervolgens het ondernemers-
loon afgetrokken. Dit resultaat bedroeg gemiddeld 4,9%. Een daling ten opzichte 
van 2008.

Kengetallen per werkende
De bruto omzet per werkende bedroeg in 2009 gemiddeld € 98.000 (zie tabel 
4.11). Dit is de omzet inclusief verbruik (materiaal en onderaanneming). De 

Tabel 4.10 Omzet in procenten naar opdrachtgever, totaal stukadoorswerk
 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers in 2009

Bron: EIB

 Totale sector  Onderne- Zzp
  mingen

 2007 2008 2009 2009 2009

Omzet 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totaal verbruik 41,2 42,5 41,7 47,7 25,0
- Materiaal 29,3 17,1 21,3 22,4 18,2
- Uitbesteed 11,9 25,4 20,4 25,3 6,8
Bruto marge 58,8 57,5 58,3 52,3 75,0
- Personeelskosten 28,7 25,5 23,2 31,6 0,0
- Inhuur en inlening 1,9 - 1,2 0,9 1,9
- Afschrijvingen 2,6 2,6 2,5 2,0 4,0
- Overige bedrijfskosten 10,5 9,8 10,5 9,3 13,8
Totale bedrijfskosten 43,7 37,9 37,4 43,8 19,7
Bedrijfsresultaat 15,2 19,6 20,9 8,5 55,3
- Financiële baten en lasten 0,3 2,7 0,3 0,3 0,2
Resultaat voor belasting 14,8 16,9 20,6 8,2 55,1
- Berekende lonen 9,8 11,3 15,7 1,4 55,3
Resultaat voor belasting 
na berekende lonen 5,0 5,6 4,9 6,7 -0,2
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bruto omzet per werkende van de stukadoors ligt aanzienlijk lager in vergelij-
king met de totale afbouwbranche. Verschillen hebben enerzijds te maken met 
verschillen in de arbeidsintensiviteit tussen de sectoren. Wanneer de arbeidsin-
tensiviteit per eenheid productie in een sector hoger is, dan komt dit tot 
uitdrukking in een gemiddeld lagere bruto omzet per werkende. Daarnaast 
speelt de omvang van het verbruik in de omzet een rol. De toegevoegde waarde 
(het verschil tussen omzet en verbruik) per werkende bedroeg gemiddeld 
€ 57.000. De arbeidskosten waren in 2009 gemiddeld € 39.000 per werkende. Als 
gevolg van de recessie namen de kengetallen per werkende over de gehele linie 
af ten opzichte van 2008. 

Tabel 4.11 Kengetallen per werkende (x € 1.000), totaal stukadoorswerk 
 2008-2009, ondernemingen en zzp’ers in 2009

Bron: EIB

 Totale sector Onderne- Zzp
  mingen

 2008 2009 2009 2009

Bruto omzet per werkende 109 98 104 82
Verbruik per werkende 46 41 50 21
Toegevoegde waarde per 
werkende 63 57 54 62
Arbeidskosten per werkende 40 39 35 47

Tabel 4.12 Financiële kengetallen, totaal stukadoorswerk, 2008-2009

Bron: EIB

 2008 2009

Current Ratio (in procenten) 180 168
Quick Ratio (in procenten) 163 159
Debiteurentermijn (in kalenderdagen) 47 48
Crediteurentermijn (in kalenderdagen) 55 51
Solvabiliteit (in procenten) 60 52
Rentabiliteit totale vermogen (in procenten) 19,6 12,3
Rentabiliteit eigen vermogen (in procenten) 31,0 30,0
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Financiële kengetallen
De gemiddelde liquiditeit (Current en Quick Ratio) lag op een hoger niveau dan 
in de totale afbouwbranche en dus ruim boven de norm van 120%. De liquidi-
teit was dus ruim voldoende. Ditzelfde geldt voor de gemiddelde solvabiliteit. 
De solvabiliteit en de gemiddelde betalingstermijnen waren bij de stukadoors 
ongeveer gelijk aan dat van de totale afbouwbranche. De gemiddelde rentabili-
teit van het totale en eigen vermogen was ook in lijn met de totale afbouw-
branche (zie tabel 4.12). Door de recessie is wel sprake van een verslechtering 
ten opzichte van 2008. 
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5 Wand- en plafondmontage

5.1 Marktontwikkelingen

Trends in werkzaamheden
Onder de wand- en plafondmontagebranche valt een verscheidenheid aan 
producten en werkzaamheden die technisch sterke overeenkomsten vertonen: 
het plaatsen van metalstudwanden, verplaatsbare binnenwanden, systeempla-
fonds, spanplafonds alsook systeemvloeren zoals computervloeren. Verplaats-
bare binnenwanden worden veel in kantoren toegepast. Spanplafonds worden 
vooral door particulieren aangeschaft. Circa de helft van al het metalstudwerk 
is in opdracht van corporaties. De meeste producten uit deze branche dragen 
bij aan aantrekkelijker wonen door bijvoorbeeld geluidswering en esthetiek. 
Met het totale productenaanbod kan de branche de aankleding van alle opper-
vlakken van een casco opgeleverd gebouw verzorgen.

Bedrijven in deze branche merken dat wanneer het slechter gaat algemene 
bouwbedrijven bepaalde werkzaamheden zelf uitvoeren die normaliter door 
wand- en plafondmontagebedrijven worden uitgevoerd. Wanneer de markt 
weer aantrekt, liggen hier ook kansen voor de branche. Zodra het buitenwerk af 
is, kan het werk en de organisatie van een bouwwerk overgenomen worden om 
daarmee de algemene b&u-bedrijven te ‘ontzorgen’. Op de korte termijn 
betekent deze uitruil met algemene bouwbedrijven dat de sector meer geraakt 
wordt door de crisis: de wand- en plafondmontagebranche zal marktaandeel 
verliezen. Zodra de bouw weer aantrekt zal het ‘ontzorg’-effect hiervoor in de 
plaats treden en zal het marktaandeel van de wand- en plafondmontage weer 
zienderogen groeien.

Ook kunnen wand- en plafondmontagebedrijven hun productaanbod verbre-
den door zo veel mogelijk alles wat relateert aan wanden, plafonds en systeem-
vloeren mee te leveren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan verlichting en 
kozijnen. De voortdurende verschuiving van bouwwerkzaamheden naar de 
voorfase, in plaats van verrichten op de bouwplaats, biedt ook mogelijkheden 
voor de branche. De wand- en plafondmontagebranche is immers van nature 
bekend met het monteren en leveren van kant-en-klare elementen.

Ontwikkeling in 2009 en 2010
In 2010 nam de productie in de wand- en plafondmontage met 11½% af, nadat 
deze in 2009 al met 8% was gedaald. In totaal een productieverlies van bijna 
20%, hetgeen overeenkomt met het gemiddelde verlies is in de totale afbouw-
branche. Uit de omzetsamenstelling van de wand- en plafondmontage (zie 
tabel 5.7) blijkt dat deze branche relatief sterk vertegenwoordigd is in de 
utiliteitsbouw, maar zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw. Wel 
verliest deze sector marktaandeel aan algemene bouwbedrijven, die eigen 
personeel inzetten om de werkzaamheden te verrichten in plaats van deze uit 
tet besteden. 
Het productieverlies slaat voor een belangrijk deel neer bij de ondernemingen. 
Om het eigen personeel zo goed mogelijk te benutten wordt de inhuur van 
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flexibele schil beperkt. In deze sector wordt veel gebruik gemaakt van (buiten-
landse) uitzendkrachten of gedetacheerd personeel. Hiermee kan al een groot 
deel van het werkgelegenheidsverlies worden opgevangen en hoeft de inzet 
van zzp’ers niet sterk te dalen. Het deel van de productie die de zzp’ers voor 
andere afbouwbedrijven uitvoeren, daalt daarom minder sterk dan die van de 
productie die zij rechtstreeks in opdracht uitvoeren (niet-afbouwbedrijven)

Verwachtingen voor de periode 2011–2016
In 2011 daalt de productie van de wand- en plafondmontagebranche licht met 
½%. De wand- en plafondmontagebedrijven zijn vooral actief in de utiliteits-
bouw, die in 2011 nog iets verder krimpt. Pas vanaf 2012 treedt herstel op, maar 
dit herstel is gematigder dan bij de bedrijven die zich sterker richten op de 
woningbouw. Het herstel in de utiliteitsbouw wordt komende jaren beperkt 
door de structurele leegstand in de kantorenmarkt en de investeringen door 
lagere overheden die door de bezuinigingen onder druk staan. Wel wint de 
branche weer zijn marktaandeel terug van de algemene bouwbedrijven en kan 
deze zelfs iets uitbreiden door de hoofdaannemer te ‘ontzorgen’ door het werk 
samen met andere specialistische activiteiten als een geheel aan te nemen. In 
2016 wordt het productieniveau van vlak voor de crisis (2008) op 5% na gehaald. 

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de verwachte ontwikkelingen. In de tabel is 
naast de totale wand- en plafondmontagebranche ook onderscheid gemaakt 
naar zzp’ers en bedrijven. Figuur 5.1 brengt de ontwikkeling van het productie-
volume in de branche en in de afbouw en de bouw als geheel, naast elkaar in 
beeld.

Tabel 5.1 Ontwikkeling van de wand- en plafondmontage, 2009-2016

Bron: EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2009 20102 2009 2010 2011 2012 20163

Totaal 925 820 -8 -11½ -½ 3½ 3½
Bedrijven 755 660 -9 -12½ -½ 4 3½
Zzp’ers 171 160 -3½ -6 -1 1 2½

1 Bedragen in prijzen van 2009
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016
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5.2 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Volgens het Bedrijfschap Afbouw waren er in 2009 2.593 bedrijven actief in de 
deeltak van de wand- en plafondmontage, die samen voor 6.792 arbeidsjaren 
werk boden aan eigen personeel (werknemers en meewerkende eigenaren) en 
1.642 arbeidsjaren aan (buitenlandse) uitzendkrachten en gedetacheerd perso-
neel. Van het totaal aantal bedrijven en het eigen personeel waren 1.709 
zzp’ers.

CAO-bedrijven
Naast de zzp’ers waren er in 2009 884 ondernemingen actief. Hiervan volgden 
379 de CAO Afbouw. De overige 505 ondernemers zijn VOF zonder personeel, of 
passen een andere CAO toe. In totaal vertegenwoordigen de CAO-bedrijven 
2.568 werknemers, ongeveer de helft van het aantal werkenden bij deze 
ondernemingen. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt 7,2 werkenden. De 
CAO-bedrijven zijn gemiddeld dus iets groter dan de bedrijven die bij het 
Bedrijfschap staan geregistreerd. Meer dan de helft van de CAO-bedrijven heeft 
de rechtsvorm BV, 23% staat te boek als eenmanszaak en 14% als VOF.

Werknemers onder de CAO Afbouw
Het totaal aantal werknemers dat in 2009 in dienst was van de wand- en 
plafondmontagebedrijven bedroeg 2.568 personen, met een gezamenlijke 
arbeidscapaciteit van 2.271 arbeidsjaren. Dat betekent dat er voor elk mensjaar 
gemiddeld 1,13 werknemers ‘nodig’ waren, of –omgekeerd- dat één werknemer 

Figuur 5.1 Wand- en plafondmontage, bouw en afbouw, index 
 2008=100, 2008-2016

Bron: EIB
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0,89 arbeidsjaar leverde. Opgemerkt moet worden dat het feit dat een werkne-
mer gemiddeld minder dan één jaar volmaakt (of omgekeerd dat er voor één 
arbeidsjaar meer dan één werknemer nodig is) niet te maken heeft met ziekte-
verzuim, maar vooral met de mobiliteit van werknemers.
In 2009 nam het arbeidsvolume van de onder de CAO opererende bedrijven in 
de wand- en plafondmontage af van 2.439 tot 2.271 arbeidsjaren. Dat is een 
teruggang met 7%. De teruggang deed zich bij alle beroepsgroepen voor met 
uitzondering van de UTA-beroepen. In de beroepsgroep van de wand- en 
plafondstellers liep het arbeidsvolume terug met 9%. 
Het feit dat het arbeidsvolume toenam in de UTA-beroepen (uitvoerders: +2%, 
hogere technici: +20%) kan verschillende oorzaken hebben: interne verschui-
vingen (een wand- of plafondsteller die uitvoerder wordt), van nieuw personeel, 
of, en dat is het meest aannemelijk, van ontslag van uitvoerend personeel op 
de bouwplaats.

Tabel 5.2 Aantal CAO-bedrijven in wand- en plafondmontage,
 2007-2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services

  2007 2008 2009

Aantal  400 401 379

Tabel 5.3 Samenstelling van de arbeidscapaciteit in wand-
 en plafondmontage naar beroep, arbeidsjaren, 2007-2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services

 2007 2008 2009

 Aantal % Aantal % Aantal %

Stukadoor 137 5,8 137 5,7 107 4,7
Gibosteller 20 0,9 20 0,8 12 0,5
Plafondsteller 1.442 60,5 1.430 60,5 1.297 57,1
Overig 108 5,5 115 4,5 112 4,9
Uitvoerder 200 7,7 227 8,4 232 10,2
Hogere technici 135 5,4 143 5,7 171 7,5
Administratief 340 14,3 367 14,3 341 15,0

Totaal 2.382 100 2.439 100 2.271 100
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Kijkt men verder terug dan 2008, dan zien we dat na een stijging van de ar-
beidscapaciteit in 2007 en 2008, de arbeidscapaciteit thans is uitgekomen op 
een niveau dat ruim 3% ligt onder het niveau van 2006. Men moet echter 
voorzichtig zijn dit toe te schrijven aan de conjunctuur. Zoals we al eerder 
vaststelden, is het aantal wand- en plafondstellers volgens het Bedrijfschap in 
2009 toegenomen, maar gedaald in de registers van A&O Services. De daling in 
de arbeidscapaciteit van de CAO-bedrijven kan ook zijn veroorzaakt doordat de 
dekkingsgraad van de CAO in 2009 is teruggelopen.
De grootste beroepsgroep binnen de deeltak is die van de plafondsteller.Een 
groep die aan gewicht wint, is die van de uitvoerders. Het aandeel van de ver-
loonde manjaren van uitvoerders steeg van 8% in 2008 naar ruim 10% in 2009.

Leeftijdverdeling van de deeltak wand- en plafondmontage
De gemiddelde leeftijd van de werknemers in de onder de CAO Afbouw opere-
rende wand- en plafondmontagebedrijven bedroeg in 2009 37 jaar. Vergeleken 
met de andere deeltakken is de leeftijd van het personeel aan de hoge kant. Het 
gemiddelde voor de gehele afbouwbranche bedraagt namelijk 36,3 jaar. De 
gemiddelde leeftijd in de grootste beroepsgroep, die van de wand- en plafond-
stellers, bedroeg in 2009 35,6 jaar. De gemiddelde leeftijd van het UTA-perso-
neel in de deeltak (uitvoerders, hogere technici en het administratieve perso-
neel) was hoger. Van de uitvoerders was dit 37,5 jaar, van de hogere technici 
43,4 jaar en van het administratieve personeel 39,1 jaar. Het percentage 55-
plussers bedraagt 8%. Dat is dan weer relatief weinig. Het feit dat de gemid-
delde leeftijd hoger is en het aandeel 55-plussers aan de lage kant, betekent dat 
veel werknemers in de deeltak zijn geconcentreerd in de middelste leeftijds-

Figuur 5.2 Leeftijdverdeling van werknemers in wand- en 
 plafondmontage vergeleken met die van de branche als geheel
 in 2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services
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klassen. Voorlopig zal de deeltak dus nog niet zoveel last hebben van vertrek 
van werknemers wegens pensionering.

Tabel 5.4 Aantal arbeidsjaren van werknemers in wand- en 
 plafondmontage naar grootteklasse van het bedrijf, 2007-2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services

 2007 2008 2009

   Aantal % Aantal % Aantal %

 ≤  5 558 23,4 603 24,7 537 23,7
  5 - 10 515 21,6 473 19,4 438 19,3
11 - 20 449 18,8 577 23,6 541 23,8
21 - 50 539 22,6 440 18,0 402 17,7
51 - 100 218 9,1 238 9,7 237 10,4 
 ≥ 101 104 4,4 109 4,5 116 5,1

Totaal  2.382 100 2.339 100 2.271 100

Figuur 5.3 Verdeling van de CAO-bedrijven naar grootteklasse in wand- 
 en plafondmontage, 2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services
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Bedrijfsgrootte
Bijna 67% van de arbeidsjaren in de deeltak wand- en plafondmontage wordt 
verloond in bedrijven met minder dan 20 man personeel. Evenals bij de stuka-
doorsbedrijven is het aandeel bedrijven met die grootte 95%. Dat wil zeggen dat 
5% van de bedrijven verantwoordelijk is voor 40% van de werkgelegenheid.

De flexibele schil in de deeltak van de wand- en plafondstellers
De arbeidscapaciteit die door bedrijven wordt ingezet bestaat deels uit eigen 
personeel, deels uit arbeidscapaciteit die wordt ingehuurd, de flexibele schil. 
Het zijn niet alleen de ondernemingen die arbeidscapaciteit inhuren, ook 
zzp’ers hebben een flexibele schil. De arbeidscapaciteit van wand- en plafond-
bedrijven bestaat voor de helft uit eigen personeel. De ingehuurde arbeidscapa-
citeit bestaat voor 36% uit zzp’ers, de rest bestaat uit uitzendkrachten (9%) en 
uit collegiaal ingeleende arbeidscapaciteit (6%).
In de deeltak van de wand- en plafondstellers maken ook zzp’ers relatief veel 
gebruik van ingehuurde arbeid. De helft van de capaciteit is eigen capaciteit, 
22% wordt van collega-zzp’ers ingehuurd en 20% is uitzendarbeid.

Ontwikkeling van de werkgelegenheid
In 2009 en 2010 was sprake van een werkgelegenheidsverlies van in totaal 10%, 
die vooral neersloeg bij de ingehuurde uitzendkrachten en het gedetacheerd 
personeel. De werkgelegenheid van zowel de ondernemingen als de zzp’ers 
nam weinig af. Ook in 2011 neemt de werkgelegenheid in navolging van de 
productie verder met 1% af. De werkgelegenheid zal weer vanaf 2012 toene-

Figuur 5.4 Verdeling vaste kern en flexibele schil in wand- en 
 plafondmontage, 2009

Bron: EIB
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Tabel 5.5 Werkgelegenheidsontwikkeling in wand- en 
 plafondmontage, arbeidsjaren, 2009-2016

Bron: EIB

 Totaal Onder- Zzp’ers Uitzend-
  nemingen  krachten

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

2009 8.434 -2,9 5.083 -0.4 1.709 -0.2 1.642 -12,0
2010 7.870 -6½ 5.026 -1 1.702 -½ 1.142 -30½
2011 7.787 -1 4.979 -1 1.696 -½ 1.112 -2½
2012 7.938 2 4.981 0 1.704 ½ 1.253 12½
20161 8.414 1 5.040 ½ 1.810 1½ 1.564 5½

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016

men. Met de toenemende productie worden ook de uitzendkrachten weer meer 
ingeschakeld. De trend naar meer zzp’ers wordt weer hervat. De werkgelegen-
heid bij ondernemingen stijgt op middellange termijn nauwelijks, maar ook die 
van de zzp’ers is niet groot.

Tabel 5.6 Verandering van de werkgelegenheid in wand- en 
 plafondmontage, procenten, 2009-2016

Bron: EIB

 2009 2010 2011 2012 20161

Bedrijven -3,3 -7½ -1 2½ ½
Eigen personeel -0,4 -1 -1 0 ½
Uitzendkrachten -16,0 -41 0 22 3½
     
Zzp’ers -1,8 -4½ -1½ 1 2
Eigen personeel -0,2 -½ -½ ½ 1½
Uitzendkrachten -5,6 -15½ -5 3 3

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016
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5.3 Bedrijfseconomische ontwikkelingen in 2009

Omzet
De wand- en plafondmontagebedrijven boekten in 2009 een omzet van € 925 
miljoen uit afbouwwerk (inclusief onderlinge uitbestedingen, exclusief btw). 
Per bedrijf bedroeg de omzet gemiddeld € 356.854.

Omzet naar marktsector
De wand- en plafondmontagebedrijven behaalden in 2009 het grootste deel van 
hun omzet uit herstel, verbouw en renovatieactiviteiten. Het aandeel bedroeg 
47% (zie tabel 5.7). Nieuwbouwactiviteiten waren met 45% eveneens van groot 
belang. Door de wand- en plafondmontagebedrijven werd naar verhouding 
meer omzet verkregen uit gebouwen dan uit woningen. Het aandeel omzet uit 
gebouwen bedroeg in 2009 83%. De omzetverdeling naar marktsector komt 
grotendeels overeen met het beeld uit 2008.
In vergelijking met de totale afbouwbranche (zie tabel 3.12) haalden wand- en 
plafondmontagebedrijven naar verhouding meer omzet uit de herstel, verbouw 
en renovatie en gebouwensegmenten. 
In vergelijking met de totale wand- en plafondmontagesector haalden zzp’ers 
in de wand- en plafondmontage naar verhouding meer omzet uit het nieuw-
bouwsegment. 

Omzet naar type opdrachtgever
Net als bij de totale afbouwbranche (zie tabel 3.13) waren de hoofdaannemers 
de belangrijkste opdrachtgevers van de wand- en plafondmontagebedrijven in 
2009 (zie tabel 5.8). Afbouwbedrijven en bedrijven waren bij de wand- en 

Tabel 5.7 Omzet in procenten naar marktsector, totaal wand- en 
 plafondmontage in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers 
 in 2009

Bron: EIB

 Totale sector  Onderne-  Zzp
  mingen

 2007 2008 2009 2009 2009

Nieuwbouw 
Woningen 5 4 6 6 4
Gebouwen 38 37 39 35 64
Herstel, verbouw, renovatie
Woningen 7 16 10 9 12
Gebouwen 42 31 37 40 17
Onderhoud 
Woningen 0 1 1 1 3
Gebouwen 8 11 7 9 0

Totaal 100 100 100 100 00
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plafondmontage ook relatief belangrijke opdrachtgevers. De omzetverdeling 
naar opdrachtgever komt grotendeels overeen met het beeld uit 2008. In 
vergelijking met de totale wand- en plafondmontagesector verkregen zzp’ers in 
de wand-en plafondmontage naar verhouding een groter deel van de omzet in 
opdracht van afbouwbedrijven.

Omzet naar wijze van opdrachtverkrijging
Overeenkomstig de totale afbouwbranche (zie tabel 3.14) werd het merendeel 
van de omzet in concurrentie verkregen. Het aandeel bedroeg 81% (zie tabel 
5.9). In tegenstelling tot de totale afbouwbranche kwam bij de wand- en 
plafondmontagebedrijven een groter deel van de omzet (64%) uit opdrachten 
met een vast bedrag tot stand. De omzetverdeling naar wijze van opdrachtge-
ver komt grotendeels overeen met het beeld uit 2008. 
In vergelijking met de totale wand- en plafondmontagesector verkregen zzp’ers 
in de wand-en plafondmontage naar verhouding een kleiner deel van de omzet 
(53%) in concurrentie. Ook werd een kleiner deel van de opdrachten tegen een 
vast bedrag uitgevoerd.

Balansstructuur
De debiteuren hadden het grootste aandeel (40%) in de debetzijde van de 
balans van de wand- en plafondmontagebedrijven (zie figuur 5.5). Vaste activa 
en betalingsmiddelen (liquide middelen) hadden elk met 21% ook een groot 
aandeel in de debetzijde van de balans. Het aandeel van het eigen vermogen 
bedroeg 33%. Crediteuren en overige schulden hadden met respectievelijk 31% 
en 18% een groot aandeel in de creditzijde van de balans. 

Tabel 5.8 Omzet in procenten naar opdrachtgever, totaal wand- en 
 plafondmontage in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers
 in 2009

Bron: EIB

 Totale sector  Onderne-  Zzp
  mingen

 007 2008 2009 2009 2009

Hoofdaannemers 66 57 56 66 4
Afbouwbedrijven 14 18 15 4 72
Woningcorporaties 1 0 1 1 0
Bedrijven 13 17 19 21 10
Particulieren en vve’s 2 3 3 2 5
Overige1 4 5 6 6 9

Totaal 100 100 100 100 100

1 Inclusief overheid en projectontwikkelaars
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Tabel 5.9 Omzet in procenten naar wijze van opdrachtverkrijging, totaal 
 wand- en plafondmontage in 2007-2009, ondernemingen en 
 zzp’ers in 2009

Bron: EIB

 Totale sector  Onderne-  Zzp
  mingen

  2007 2008 2009 2009 2009

In concurrentie Per uur 7 8 4 4 3
 Per meter 27 20 21 18 39
 Vast bedrag 46 54 56 64 11

Niet in Per uur 3 3 5 2 23
concurrentie Per meter 5 4 6 6 16
 Vast bedrag 12 11 8 5 8

Totaal  100 100 100 100 100

Figuur 5.5 Balansstructuur in procenten van het balanstotaal, wand- en 
 plafondmontage, 2008-2009

Bron: EIB
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De betekenis van bovenstaande voor de financiële positie van de bedrijven 
wordt onder het kopje financiële kengetallen toegelicht. De balansstructuur 
komt grotendeels overeen met het beeld uit 2008.

Kostenstructuur
De verbruikskosten (betalingen aan grondstoffen, materialen en onderaanne-
mers) vormden met een aandeel van 57,2% in de omzet van de wand- en 
plafondmontagebedrijven in 2009 de grootste kostenpost (zie tabel 5.10). De 
personeelskosten, die voornamelijk uit brutolonen bestaan, vormden met 
16,2% eveneens een belangrijke kostenpost. Ook de overige bedrijfskosten 
waren met ongeveer 9% van enig belang. 
Het resultaat geeft inzicht in de opbrengsten van de bedrijven uit de werk-
zaamheden. Wanneer het bedrijfsresultaat (ruim 12,4%) wordt verrekend met 
betaalde rente en incidentele baten en lasten, ontstaat het resultaat voor 
belasting. Van het resultaat voor belasting wordt vervolgens ondernemersloon 
afgetrokken. Dit resultaat bedroeg gemiddeld 5,6%. Vrijwel gelijk aan het 
resultaat in 2008. De gehele kostenstructuur van de wand- en plafondmontage-
bedrijven lijkt sterk op dat van 2008. 
Als gemiddelde kostenstructuur voor de totale sector geldt wel dat de gemid-
delde kostenstructuur wat meer lijkt op die van grotere bedrijven dan van 

Tabel 5.10 Kostenstructuur in procenten van de omzet, totaal wand- en 
 plafondmontage in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers
 in 2009

Bron: EIB

 Totale sector  Onderne- Zzp
  mingen

 2007 2008 2009 2009 2009

Omzet 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totaal verbruik 61,5 59,7 57,2 61,1 35,6
- Materiaal 37,8 30,6 31,5 35,0 12,2
- Uitbesteed 23,6 29,1 25,7 26,1 23,4
Bruto marge 38,5 40,3 42,8 38,9 64,4
- Personeelskosten 15,7 20,5 16,2 19,2 0,0
- Inhuur en inlening 4,0 - 3,9 1,2 18,9
- Afschrijvingen 1,3 2,2 1,2 1,0 2,3
- Overige bedrijfskosten 8,2 7,1 9,1 9,2 8,3
Totale bedrijfskosten 29,2 29,8 30,4 30,6 29,5
Bedrijfsresultaat 9,4 10,5 12,4 8,3 34,9
- Financiële baten en lasten 0,6 0,8 0,0 0,0 0,1
Resultaat voor belasting 8,8 9,7 12,4 8,3 34,8
- Berekende lonen 3.1 4,2 6,8 1,8 34,4
Resultaat voor belasting na 
berekende lonen 4,8 5,5 5,6 6,5 0,4
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kleine. Zo zal het aandeel van materiaalkosten bij de kleinere bedrijven aan-
zienlijk lager zijn, doordat de kleinere wand- en plafondbedrijven bijvoorbeeld 
meer in onderaanneming werken. Hierdoor hoeven zij meestal minder of niet 
in het eigen materiaal te voorzien.

Kengetallen per werkende
De bruto omzet per werkende bedroeg in 2009 gemiddeld € 158.000 (zie tabel 
5.11). Dit is de omzet inclusief verbruik (materiaal en onderaanneming). In 
vergelijking met de totale afbouwbranche is de bruto omzet per werkende van 
wand- en plafondbedrijven hoger. Verschillen hebben enerzijds te maken met 
verschillen in de arbeidsintensiviteit tussen de sectoren. Wanneer de arbeidsin-
tensiviteit per eenheid productie in een sector hoger is, dan komt dit tot 
uitdrukking in een gemiddeld lagere bruto omzet per werkende. Anderzijds 
speelt de omvang van het verbruik in de omzet een rol. De toegevoegde waarde 
(het verschil tussen omzet en verbruik) per werkende bedroeg gemiddeld € 
68.000. De arbeidskosten waren in 2009 gemiddeld € 43.000 per werkende. Dit is 
wat hoger dan de totale afbouwbranche. Als gevolg van de recessie namen de 
kengetallen per werkende over de gehele linie af ten opzichte van 2008.

Financiële kengetallen
De gemiddelde liquiditeit (Current en Quick Ratio) lag op een lager niveau als in 
de totale afbouwbranche, maar ruim boven de norm van 120%. De liquiditeit 
was dus ruim voldoende. Ditzelfde geldt voor de gemiddelde solvabiliteit bij de 
wand- en plafondmontagebedrijven. De gemiddelde betalingstermijnen waren 

Tabel 5.11 Kengetallen per werkende (x € 1.000), totaal wand- en 
 plafondmontage in 2008-2009, ondernemingen en zzp’ers
 in 2009

Bron: EIB

 Totale sector Onderne-  Zzp
  mingen

 2008 2009 2009 2009

Bruto omzet per werkende 195 158 193 78
Verbruik per werkende 117 90 118 28
Toegevoegde waarde per  78 68 75 50
werkende
Arbeidskosten per werkende 48 43 43 42
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bij de wand- en plafondmontagebedrijven in lijn met de totale afbouwbranche. 
De gemiddelde rentabiliteit van het totale en eigen vermogen was wat hoger in 
vergelijking met de totale afbouwbranche (zie tabel 5.12). Wel is door de reces-
sie sprake van een verslechtering ten opzichte van 2008.

Tabel 5.12 Financiële kengetallen, totaal wand- en plafondmontage,
 2008-2009

Bron: EIB

 2008 2009

Current Ratio (in procenten) 155 150
Quick Ratio (in procenten) 138 138
Debiteurentermijn (in kalenderdagen) 55 54
Crediteurentermijn (in kalenderdagen) 61 60
Solvabiliteit (in procenten) 49 50
Rentabiliteit totale vermogen (in procenten) 16,8 15,4
Rentabiliteit eigen vermogen (in procenten) 44,7 42,3
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6 Vloerenleggen

6.1 Marktontwikkelingen

Trends in werkzaamheden
Vloerenleggers zijn voor meer dan de helft van hun omzet actief in de utili-
teitsbouw. Zij leveren verschillende typen vloeren: cementgebonden dekvloe-
ren, betonvloeren, anhydrietvloeren en kunststofgebonden vloeren. Kunstofge-
bonden gietvloeren zijn bijzonder sterke vloeren en winnen aanzienlijk in 
populariteit. Gietvloeren passen ook goed bij de ontwikkeling richting snellere 
en arbeidsbesparende technieken, want ze zijn aanmerkelijk sneller aan te 
brengen. Siergrindvloeren zijn populair bij de consument. Door de aard van het 
product worden cementgebonden dekvloeren voornamelijk in de nieuwbouw 
verwerkt en zelden wordt het product op een later moment vervangen. Soms is 
het niet mogelijk om in oude bestaande gebouwen dekvloeren toe te passen 
omdat de constructie daar dan niet op is berekend.

Betonvloeren zijn bedrijfsvloeren die direct op de ondergrond in bedrijfshallen 
worden toegepast. De behoefte aan dit type vloeren verklaart het belang van de 
utiliteitsnieuwbouw voor deze sector. Bij kunststofgebonden vloeren (zoals 
siergrindvloeren, vloercoatings, sportvloeren en afwerklagen op perrons) is 
meer sprake van eindafwerking van vloeren. Deze vloeren zijn vaak alternatie-
ven voor andere vloerbedekkingen en daardoor zijn particulieren hier vaker 
eindgebruiker of zelfs afnemende partij.

Cementgebonden gietvloeren zijn relatief nieuw, en ondanks dat experimenten 
nog weinig succesvol zijn, verwacht de markt veel van deze methode. Met deze 
extra mogelijkheid in de productportefeuille wordt het mogelijk meer markten 
te bedienen. Op korte termijn valt daar nog geen soelaas van te verwachten en 
is de branche afhankelijk van de ontwikkelingen in de gehele bouw. Door de 
zware fysieke lichamelijke belasting staat het leggen van zandcementvloeren 
wel steeds meer onder maatschappelijke druk. De branche heeft toegezegd 
gedurende een overgangstermijn van vijf jaar de arbeidsomstandigheden bij 
het leggen van zandcementvloeren gelijk te zullen trekken met die bij het 
leggen van gietvloeren.

Ontwikkeling in 2009 en 2010
In 2010 nam de productie van vloerenleggers naar verwachting met 15% af, na 
al een daling van 10% in 2009. Hiermee is de productie ten opzichte van 2008 
met een kwart gereduceerd. Deze scherpe daling wordt veroorzaakt door de 
omzetsamenstelling van vloerenlegbedrijven (zie tabel 6.7) die sterk op de 
nieuwbouw is gericht. De branche nam hierdoor ook veel scherper in omvang 
af dan de totale bouw en afbouw. Omdat ondernemingen het afgenomen werk 
meer door het eigen personeel lieten uitvoeren, en minder zzp’ers hiervoor 
inhuurden, werden de zzp’ers met een sterkere productiedaling geconfron-
teerd. De productie van zzp’ers daalde met een derde.
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Verwachtingen voor de periode 2011–2016
In 2011 stijgt de productie met 1%, hetgeen in het licht van de sterke daling in 
2009 en 2010 zeer beperkt is. Pas in 2012 zet het herstel zich voor de vloerenleg-
bedrijven echt in. Op middellange termijn zet het herstel door met een groei 
van gemiddeld 2½%. Met het herstel worden de zzp’ers ook weer meer inge-
huurd, waardoor hun productie ook sterker groeit. In 2016 blijft de productie in 
de branche steken op meer dan 10% onder het niveau van 2008. Dit verschil is 
van alle afbouwbranches het grootst. Dit komt door het achterblijvende herstel 
in de utiliteitsnieuwbouw. De zzp’ers halen samen in 2016 wel het productieni-
veau van 2008.

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de verwachte ontwikkelingen. In de tabel is 
naast de totale vloerenlegbranche ook onderscheid gemaakt naar zzp’ers en 
bedrijven. Figuur 6.1 geeft een beeld van de ontwikkeling van het productievo-
lume in de branche en in de afbouw en de bouw als geheel.

6.2 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Volgens het Bedrijfschap Afbouw waren er in 2009 817 vloerenleggersbedrijven 
actief in de afbouwbranche, die samen voor 3.582 arbeidsjaren werk boden aan 
eigen personeel (werknemers en meewerkende eigenaren) en 51 arbeidsjaren 
aan (buitenlandse) uitzendkrachten en gedetacheerd personeel. Van deze 
bedrijven en het eigen personeel waren 376 zzp-ers. 

CAO-bedrijven
Naast de zzp’ers waren er in 2009 441 ondernemingen actief. Hiervan volgden 
210 de CAO Afbouw. De overige 231 ondernemers zijn VOF zonder personeel, of 
passen een andere CAO toe. In totaal vertegenwoordigen de CAO-bedrijven 
1.471 werknemers, ongeveer 35% van de werkgelegenheid bij deze onderne-
mingen. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt 8,2 werknemers. Gemiddeld 

Tabel 6.1 Ontwikkeling van het vloerenleggen, 2009-2016

Bron: EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2009 20102 2009 2010 2011 2012 20163

Totaal 497 423 -10 -15 ½ 5½ 2½
Bedrijven 449 385 -9½ -14½ ½ 4½ 2½
Zzp’ers 48 38 -13½ -20 1 14 5½

1 Bedragen in prijzen van 2009
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016
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zijn de bedrijven die de CAO hanteren dus iets groter dan de bedrijven in het 
register van het Bedrijfschap. Meer dan de helft van de CAO-bedrijven heeft de 
rechtsvorm BV, 23% staat te boek als eenmanszaak en 14% als VOF.

Werknemers onder de CAO Afbouw
In 2009 waren 1.455 werknemers, in dienst van bedrijven die de CAO Afbouw 
hanteerden met een gezamenlijke arbeidscapaciteit van 1.253 arbeidsjaren. Dat 
betekent dat er voor elk mensjaar gemiddeld 1,16 werknemers ‘nodig’ waren, of 
–omgekeerd- dat één werknemer 0,86 arbeidsjaar leverde. Opgemerkt moet 
worden dat het feit dat een werknemer gemiddeld minder dan één jaar vol-

Tabel 6.2 Aantal CAO-bedrijven in vloerenleggen, 2007-2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services

  2007 2008 2009

Aantal  222 217 210

Figuur 6.1 Vloerenleggen, bouw en afbouw, index 2008=100, 
 2008-2016

Bron: EIB
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maakt (of omgekeerd dat er voor één arbeidsjaar meer dan één werknemer 
nodig is) niet te maken heeft met ziekteverzuim maar vooral met de mobiliteit 
van werknemers.
In 2009 nam het arbeidsvolume van de onder de CAO opererende bedrijven in 
de vloerenleggersbranche af met 7%. De teruggang deed zich bij alle beroeps-
groepen voor met uitzondering van de UTA-beroepen. In de grootste beroeps-
groep, die van de vloerenleggers, liep het arbeidsvolume terug met 7%, 
Het feit dat het arbeidsvolume toenam in de UTA-beroepen (uitvoerders: +2%, 
hogere technici: +20%) kan verschillende oorzaken hebben: interne verschui-
vingen (een wand- of plafondsteller die uitvoerder wordt), van nieuw personeel, 
of, en dat is het meest aannemelijk, van ontslag van uitvoerend personeel op 
de bouwplaats. Per saldo is het aandeel van de UTA-beroepen in het beroepen-
bestand gestegen van 6,8% in 2008 tot 8,6% in 2009.
Kijkt men verder terug dan 2008, dan zien we dat na een stijging van de ar-
beidscapaciteit in 2007 en 2008, de capaciteit thans is uitgekomen op een 
niveau dat ongeveer ligt op het niveau in 2006.

Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de werknemers in de onder de CAO Afbouw opere-
rende vloerenleggersbedrijven bedroeg in 2009 39 jaar. Vergeleken met de 
andere deeltakken is de leeftijd van het personeel aan de hoge kant. Het 
gemiddelde voor de gehele afbouwbranche is ruim 38 jaar. De gemiddelde 
leeftijd in de grootste beroepsgroep, die van de dekvloerenleggers, bedroeg in 
2009 38 jaar. De gemiddelde leeftijd van het UTA-personeel in de deeltak 
(uitvoerders, hogere technici en het administratieve personeel) was hoger. Van 
de uitvoerders was dit 40 jaar, van de hogere technici 44 jaar en van het admi-
nistratieve personeel 40 jaar. Het percentage 55-plussers bedraagt iets meer 
dan 10%. Dat is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de gehele bedrijfstak 
afbouw.

Tabel 6.3 Samenstelling van de arbeidscapaciteit in vloerenleggen naar 
 beroep, arbeidsjaren, 2007-2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services

 2007 2008 2009

 Aantal % Aantal % Aantal %

Stukadoor 61 4,6 58 4,3 49 3,9
Vloerenleggers 774 58,3 769 57,1 716 57,2
Terrazzowerkers 72 5,4 75 5,6 54 4,3
Overig 144 10,8 153 11,3 139 11,1
Uitvoerder 26 2,0 29 2,1 33 2,7
Hogere technici 56 4,2 63 4,7 74 5,9
Administratief 194 14,6 200 14,8 188 15,0

Totaal 1.326 100 1.348 100 1.253 100
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Figuur 6.2 Leeftijdverdeling van werknemers in vloerenleggen
 vergeleken met die van de branche als geheel, 2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Service
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Figuur 6.3 Verdeling van de CAO-bedrijven naar grootteklasse in 
 vloerenleggen, 2009
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Bedrijfsgrootte
Bijna 63 % van de arbeidsjaren in de deeltak stukadoren wordt verloond in 
bedrijven met minder dan 20 man personeel. Ter vergelijking: het aandeel 
bedrijven met die grootte is bijna 93%.

De flexibele schil in de deeltak vloerenleggersbedrijven
Vloerenleggersbedrijven hebben een – vergeleken met de andere deeltakken- 
relatief kleine flexibele schil. Ondernemingen hebben een flexibele schil van 
ongeveer 20%. Ook de zzp’ers in deze deeltak maken relatief weinig gebruik 
van flexibele arbeid. Een reden kan zijn dat vloerenleggen specialistisch werk 
is. Vloerenleggerswerk is ruim voorhanden in andere bedrijfstypen. 

Ontwikkeling van de werkgelegenheid
De branche kreeg in 2009 en in 2010 te maken met een teruggang van de 
werkgelegenheid van 11,5%. Vooral de flexibele schil heeft hiervan de gevolgen 
ondervonden. De arbeidsinzet van uitzendkrachten was is verhouding beperkt, 
waardoor door de ondernemingen ook scherp op de inhuur van zzp’ers moest 
worden gesneden. De werkgelegenheid voor uitzendkrachten in de branche 
daalde in deze jaren in totaal met bijna 60%.Voor zzp’ers was dat bijna 30%.

De werkgelegenheid van bedrijven neemt na een voorzichtig herstel in 2012 op 
middellange termijn niet meer toe. De uitzendkrachten worden weer ingescha-
keld en de productgroei wordt vooral met zzp’ers opgevangen.

Tabel 6.4 Aantal arbeidsjaren van werknemers in vloerenleggen naar 
 grootteklasse van het bedrijf, 2007-2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services

 2007 2008 2009

  Aantal % Aantal % Aantal %

 ≤  5 288 21,7 334 24,8 260 20,7
  5 - 10 216 16,3 219 16,3 303 24,2
11 - 20 304 22,9 249 18,5 232 18,6
21 - 50 518 39,1 423 31,4 381 30,5
51 - 100   123 9,1 76 6,0

Totaal  1.326 100 1.348 100 1.253 100
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Tabel 6.5 Werkgelegenheidsontwikkeling in vloerenleggen, 
 arbeidsjaren, 2009-2016

Bron: EIB

 Totaal Onder- Zzp’ers Uitzend-
  nemingen  krachten

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

2009 3.633 -3,2 3.206 -1,9 376 -11,3 51 -16,2
2010 3.333 -8½ 2.996 -6½ 308 -18 30 -41½
2011 3.324 -½ 2.977 -½ 309 ½ 37 23
2012 3.391 2 2.996 ½ 351 13½ 43 18
20161 3.491 ½ 3.014 0 423 2½ 54 -1½

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016

Figuur 6.4 Verdeling vaste kern en flexibele schil in vloerenleggen, 2009

Bron: EIB
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Tabel 6.6 Verandering van de werkgelegenheid in de deeltak van de 
 vloerenleggen, procenten, 2009-2016

Bron: EIB

 2009 2010 2011 2012 20161

Bedrijven -2,2 -7 -½ 1 0
Eigen personeel -1,9 -6½ -½ ½ 0
Uitzendkrachten -16,0 -41 23 18 2½
     
Zzp’ers -11,4 -18½ ½ 13½ 2½
Eigen personeel -11,3 -18 ½ 13½ 2½
Uitzendkrachten -24,0 -61½ 34½ 27 3½

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016

Tabel 6.7 Omzet in procenten naar marktsector, totaal vloerenleggen
  in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers in 2009

Bron: EIB

 Totale sector Onderne-  Zzp
  mingen

  20071 2008 2009 2009 2009

Nieuwbouw
Woningen  24 21 39 39 36
Gebouwen  49 60 39 41 25
Herstel, verbouw, renovatie 
Woningen  11 5 4 2 22
Gebouwen  12 10 17 17 11
Onderhoud 
Woningen  2 1 0 0 5
Gebouwen  1 2 1 1 1
GWW  1 1 0 0 0

Totaal  100 100 100 100 100

1 Cijfers 2007 inclusief terrazzowerk
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6.3 Bedrijfseconomische ontwikkelingen in 2009

Omzet
De vloerenbedrijven boekten in 2009 een omzet van € 497 miljoen uit afbouw-
werk (inclusief onderlinge uitbestedingen, exclusief btw). Per vloerenbedrijf 
bedroeg de omzet gemiddeld € 608.314. 

Omzet naar marktsector
Net als in 2008 waren nieuwbouwactiviteiten voor de vloerenbedrijven van 
groot belang. Hierin werd 78% van de omzet gerealiseerd (zie tabel 6.7). Binnen 
de soorten werk werd 57% van de omzet in gebouwen gerealiseerd. 
In vergelijking met de totale afbouwbranche (zie tabel 3.12) haalden vloerenbe-
drijven naar verhouding meer omzet uit de nieuwbouw en gebouwensegmen-
ten. 
In vergelijking met de totale vloerenlegsector haalden zzp’ers in de vloerenleg-
sector naar verhouding meer omzet uit het herstel, verbouw en renovatieseg-
ment. Activiteiten aan woningen waren ook van groter belang voor zzp’ers in 
de vloerenlegsector

Omzet naar type opdrachtgever
Net als bij de totale afbouwbranche (zie tabel 3.13) waren de hoofdaannemers, 
de belangrijkste opdrachtgevers van de vloerenbedrijven in 2009 (zie tabel 6.8). 
Particulieren en bedrijven waren voor de vloerenbedrijven de overige opdracht-
gevers. Voor deze laatst genoemde opdrachtgevers is het belang in 2009 toege-
nomen. 

Tabel 6.8 Omzet in procenten naar opdrachtgever, totaal vloerenleggen 
 in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers in 2009

Bron: EIB

 Totale sector  Onderne- Zzp
  mingen

 20071 2008 2009 2009 2009

Hoofdaannemers 63 80 60 62 32
Afbouwbedrijven 17 10 11 9 49
Woningcorporaties 3 0 4 4 0
Bedrijven 7 4 11 11 3
Particulieren en vve’s 7 5 10 10 16
Overige2 3 1 4 4 0

Totaal 100 100 100 100 100

1 Cijfers 2007 inclusief terrazzowerk
2 Inclusief overheid en projectontwikkelaars
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In vergelijking met de totale vloerenlegsector verkregen zzp’ers in de vloeren-
legsector naar verhouding een groter deel van de omzet in opdracht van 
afbouwbedrijven.

Omzet naar wijze van opdrachtverkrijging
Overeenkomstig de totale afbouwbranche (zie tabel 3.14) werd het merendeel 
van de omzet van de vloerenbedrijven in concurrentie verkregen. Het aandeel 
bedroeg 91% (zie tabel 6.9). In tegenstelling tot de totale afbouwbranche kwam 
bij de vloerenbedrijven een groter deel van de omzet (50%) uit opdrachten met 
een tarief per meter tot stand. Aanneming tegen een vast bedrag was daarnaast 
ook van groot belang (38%). Vergeleken met 2008 werd naar verhouding een 
groter deel van de omzet verkregen in concurrentie. In vergelijking met de 
totale vloerenlegsector hebben zzp’ers in de vloerenlegsector naar verhouding 
een groter deel van de opdrachten tegen een tarief per uur uitgevoerd.

Balansstructuur
Vaste activa hadden het grootste aandeel (34%) in de debetzijde van de balans 
van de vloerenbedrijven (zie figuur 6.5). Ook debiteuren hadden een groot 
aandeel in de balans (31%). De aandelen van de overige vorderingen en beta-
lingsmiddelen (liquide middelen) waren bijna even groot: 17% en 14%. Het 
aandeel van het eigen vermogen bedroeg 34%. Lange termijnschulden, credi-
teuren en overige schulden hadden met respectievelijk 17%, 16% en 30% een 
groot aandeel in de creditzijde van de balans.

De betekenis van bovenstaande voor de financiële positie van de bedrijven 
wordt onder het kopje financiële kengetallen toegelicht. 

Tabel 6.9 Omzet in procenten naar wijze van opdrachtverkrijging, totaal 
 vloerenleggen in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers
 in 2009

Bron: EIB

 Totale sector Onderne- Zzp
  mingen

  20071 2008 2009 2009 2009

In concurrentie Per uur 3 2 8 7 26
 Per meter 39 24 45 46 45
 Vast bedrag 43 49 37 38 20

Niet in Per uur 2 1 2 2 5
concurrentie Per meter 5 22 5 5 2
 Vast bedrag 8 2 2 2 2

Totaal  100 100 100 100 100

1 Cijfers 2007 inclusief terrazzowerk
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Kostenstructuur
De verbruikskosten (betalingen aan grondstoffen, materialen en onderaanne-
mers) vormden met een aandeel van 56,1% in de omzet van de vloerenbedrij-
ven in 2009 de grootste kostenpost (zie tabel 6.10). De personeelskosten, die 
voornamelijk uit bruto lonen bestaan, vormden met 19½% eveneens een 
belangrijke kostenpost. Ook de overige bedrijfskosten waren met ongeveer 
13,4% van enig belang. 
Het resultaat geeft inzicht in de opbrengsten van de bedrijven uit de werk-
zaamheden. Wanneer het bedrijfsresultaat (ruim 13,4%) wordt verrekend met 
betaalde rente en incidentele baten en lasten, ontstaat het resultaat voor 
belasting. Van het resultaat voor belasting wordt vervolgens ondernemersloon 
afgetrokken. Dit resultaat bedroeg gemiddeld 2,1%. Een daling ten opzichte van 
2008 met meer dan 3 procentpunt.

Kengetallen per werkende
De bruto omzet per werkende bedroeg in 2009 gemiddeld € 166.000 (zie tabel 
6.11). Dit is de omzet inclusief verbruik (materiaal en onderaanneming). De 
bruto omzet per werkende is voor de vloerenbedrijven hoger in vergelijking 
met de totale afbouwbranche. Verschillen hebben enerzijds te maken met 
verschillen in de arbeidsintensiviteit tussen de sectoren. Wanneer de arbeidsin-
tensiviteit per eenheid productie in een sector hoger is, dan komt dit tot 
uitdrukking in een gemiddeld lagere bruto omzet per werkende. Anderzijds 
speelt de omvang van het verbruik in de omzet een rol. De toegevoegde waarde 
(het verschil tussen omzet en verbruik) per werkende bedroeg gemiddeld 

Figuur 6.5 Balansstructuur in procenten van het balanstotaal, 
 vloerenleggen, 2008-2009

Bron: EIB
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Tabel 6.10 Kostenstructuur in procenten van de omzet, totaal 
 vloerenleggen in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers
 in 2009

Bron: EIB

 Totale sector Onderne- Zzp
  mingen

 2007 2008 2009 2009 2009

Omzet 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totaal verbruik 53,7 52,5 56,1 58,3 27,0
- Materiaal 42,7 43,6 47,5 49,2 25,5
- Uitbesteed 11,0 8,9 8,6 9,1 1,5
Bruto marge 46,3 47,5 43,9 41,7 73,0
- Personeelskosten 21,9 22,4 19,5 21,0 0,0
- Inhuur en inlening 1,8 - 0,3 0,1 2,4
- Afschrijvingen 1,9 3,2 2,6 2,3 6,1
- Overige bedrijfskosten 12,6 12,2 13,4 13,7 9,1
Totale bedrijfskosten 38,2 37,8 35,8 37,1 17,6
Bedrijfsresultaat 8,1 9,7 8,1 4,6 55,4
- Financiële baten en lasten 0,6 0,6 0,8 0,7 1,5
Resultaat voor belasting 7,9 9,3 7,3 3,9 53,9
- Berekende lonen 1,9 4,1 5,2 1,4 56,2
Resultaat voor belasting 
na berekende lonen 6,0 5,2 2,1 2,5 -2,3

1  Cijfers 2007 inclusief terrazzowerk

Tabel 6.11 Kengetallen per werkende (x € 1.000), totaal vloerenleggen
 in 2008-2009, ondernemingen en zzp’ers in 2009

Bron: EIB

 Totale sector  Onderne- Zzp
  mingen

 2008 2009 2009 2009

Bruto omzet per werkende 186 166 176 82
Verbruik per werkende 98 93 103 22
Toegevoegde waarde per werkende 88 73 73 60
Arbeidskosten per werkende 49 42 39 48
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€ 73.000. De arbeidskosten waren in 2009 gemiddeld € 42.000 per werkende. Dit 
is in lijn met de totale afbouwbranche. Als gevolg van de recessie namen de 
kengetallen per werkende over de gehele linie af ten opzichte van 2008.

Financiële kengetallen
De liquiditeit (Current en Quick Ratio) en solvabiliteit lag op een lager niveau 
dan in de totale afbouwbranche. De Current en Quick Ratio lag echter boven de 
120%, waarmee de liquiditeit voldoende was (zie tabel 6.12). In vergelijking met 
de totale afbouwbranche was de gemiddelde solvabiliteit een fractie lager. De 
gemiddelde debiteurentermijn lag wat hoger dan in de totale afbouwbranche. 
De crediteurentermijn van de vloerenbedrijven was in lijn met de in totale 
afbouwbranche. Door de dalende winstmarges is de gemiddelde rentabiliteit 
van het totale en eigen vermogen ten opzichte van 2008 flink gedaald. Hiermee 
was de rentabiliteit ook lager dan in de totale afbouwbranche. In vergelijking 
met de rentes op de geldmarkt was de winstgevendheid van de vloerenbedrij-
ven (nog) redelijk.

Tabel 6.12 Financiële kengetallen, vloerenleggen, 2008-2009

Bron: EIB

 2008 2009

Current Ratio (in procenten) 129 141
Quick Ratio (in procenten) 123 132
Debiteurentermijn (in kalenderdagen) 48 58
Crediteurentermijn (in kalenderdagen) 69 56
Solvabiliteit (in procenten) 29 51
Rentabiliteit totale vermogen (in procenten) 16,6 5,7
Rentabiliteit eigen vermogen (in procenten) 55,7 11,3
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7 Terrazzowerk

7.1 Marktontwikkelingen

Trends in werkzaamheden
De terrazzobranche bedient een niche in de markt. Er zijn verschillende 
verschijningsvormen van dit eeuwenoude product welke zijn oorsprong heeft 
in het mozaïek. De terrazzobedrijven maken voornamelijk omzet in terrazzo-
vloeren, het restaureren van deze vloeren en maatwerk aanrechtbladen. 
Terrazzo is een duurzaam en relatief kostbaar product. Terrazzo bestaat uit een 
homogeen mengsel van voornamelijk gebroken natuursteen met diverse 
kleurschakeringen en een bindmiddel dat na verharding tot een vlak glad 
oppervlak wordt gepolijst. Aan de terrazzomortel kunnen eventueel ook 
kleur- en/of hulpstoffen zijn toegevoegd. Terrazzo kan ook een sierbetonpro-
duct zijn, dat bestaat uit een homogeen mengsel van natuursteen- of kwarts-
korrels, dat na bewerking wordt uitgewassen waardoor een ruw oppervlak 
ontstaat.

Terrazzobedrijven kunnen met nieuwe technieken uitstekend restauratiewerk 
verrichten. In vergelijking met 20 jaar geleden zijn bedrijven in deze branche 
kleiner geworden. Doordat de omvang van werken is afgenomen is de bedrijfs-
omvang afgenomen. Daarnaast maken nieuwe technieken het mogelijk om 
grotere vloeren te leggen.

Ontwikkeling in 2009 en 2010
De productie in de terrazzobranche is in 2010 met 12% gedaald, nadat deze in 
2009 al met 6½% was afgenomen. Met een totale productiedaling van minder 
dan 20% wordt de branche in verhouding tot die van de totale afbouwbranche 
minder sterk getroffen. Dit komt doordat de branche relatief sterk vertegen-
woordigd is in de minder conjunctuurgevoelige herstel en verbouw (voorname-
lijk woningen). Daarnaast worden terrazzobedrijven in de nieuwbouw van 
woningen pas op het laatst ingeschakeld, waardoor nog een deel van het 
verlies in 2011 zal doorwerken.

Verwachtingen voor de periode 2011–2016
Van de aantrekkende woningnieuwbouw in 2011 profiteert de terrazzobranche 
pas later. Wel profiteert de branche van de tijdelijke verlaging van het btw-
tarief voor bouwwerkzaamheden voor woningen. In 2011 neemt de productie 
per saldo nog licht af. Pas in 2012 treedt in deze branche herstel op, die zich 
door het dynamische herstel van de woningmarkt ook in latere jaren stevig 
doorzet. Na 2015 vlakt het herstel af in navolging van de totale woningbouw. In 
2016 ligt het productieniveau 4% lager dan het niveau in 2008. 

Tabel 7.1 geeft een overzicht van de verwachte ontwikkelingen. Figuur 7.1 geeft 
een beeld van de ontwikkeling van het productievolume in de branche en in de 
afbouw en de bouw als geheel.
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7.2 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Volgens het Bedrijfschap Afbouw waren er in 2009 100 terrazzobedrijven actief 
in de afbouwbranche, die samen voor 246 arbeidsjaren werk boden aan eigen 
personeel (werknemers en meewerkende eigenaren). Van deze bedrijven en het 
eigen personeel waren 58 zzp’ers.

Tabel 7.1 Ontwikkeling van het terrazzowerk, 2009-2016

Bron: EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

  2009 20102 2009 2010 2011 2012 20163

Totaal 21 19 -6½ -12 -½ 4½ 3

1 Bedragen in prijzen van 2009
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016

Figuur 7.1 Terrazzowerk, bouw en afbouw, index 2008=100, 
 2008-2016

Bron: EIB
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CAO-bedrijven
Naast de zzp’ers waren er in 2009 42 ondernemingen actief. Hiervan volgden 26 
de CAO Afbouw. De overige 16 ondernemers zijn VOF zonder personeel, of 
passen een andere CAO toe.
Gezamenlijk bieden deze CAO-bedrijven werk aan 117 werknemers, 38% van de 
totale werkgelegenheid in deze branche. De gemiddelde bedrijfsomvang 
bedraagt 4,5 werknemers. Dat is vrijwel gelijk aan de omvang zoals die door het 
Bedrijfschap werd geregistreerd. Meer dan de helft van de CAO-bedrijven had 
de rechtsvorm BV, van een derde was de rechtsvorm niet bekend en de overige 
bedrijven waren ofwel een VOF dan wel een eenmanszaak.

Werknemers onder de CAO Afbouw
In 2009 waren 117 werknemers in dienst van bedrijven die de CAO Afbouw han-
teerden met een gezamenlijke arbeidscapaciteit van 93 arbeidsjaren. Dat 
betekent dat er voor elk mensjaar gemiddeld 1,25 werknemers ‘nodig’ waren, of 
–omgekeerd- dat één werknemer 0,80 arbeidsjaar leverde. Opgemerkt moet 
worden dat het feit dat een werknemer gemiddeld minder dan één jaar vol-
maakt (of omgekeerd dat er voor één arbeidsjaar meer dan één werknemer 
nodig is) niet te maken heeft met ziekteverzuim maar vooral met de mobiliteit 
van werknemers. Het cijfer van 1,25 werknemer per mensjaar is relatief hoog, 
hetgeen betekent dat er veel mobiliteit is onder het personeel van terrazzobe-
drijven.

In 2009 nam het arbeidsvolume van de onder de CAO opererende bedrijven in 
de terrazzobranche af met 17%. De teruggang deed zich bij alle beroepsgroepen 
voor met uitzondering van de UTA-beroepen. In de grootste beroepsgroep, die 
van de vloerenleggers, liep het arbeidsvolume terug met 38 naar 29 arbeidsja-
ren, een teruggang met bijna een kwart. In de op een na grootste beroepsgroep, 
die van de terrazzowerkers, liep het volume terug met ongeveer 30%.
Het feit dat het arbeidsvolume toenam in de UTA-beroepen kan verschillende 
oorzaken hebben: interne verschuivingen (een vloerenlegger of terrazzowerker 
die uitvoerder wordt), van nieuw personeel, of, en dat is het meest aannemelijk, 
van ontslag van uitvoerend personeel op de bouwplaats. Per saldo is het 
aandeel van de UTA-beroepen in het beroepenbestand gestegen van 22% in 
2008 naar 29% in 2009.

Tabel 7.2 Aantal CAO-bedrijven in terrazzowerk, 2007-2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services

  2007 2008 2009

Aantal  25 20 26
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Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de werknemers in de onder de CAO Afbouw opere-
rende terrazzobedrijven was in 2009 bijna 40 jaar. Vergeleken met de andere 

Tabel 7.3 Samenstelling van de arbeidscapaciteit in terrazzowerk 
 naar beroep, arbeidsjaren, 2007-2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services

 2007 2008 2009

 Aantal % Aantal % Aantal %

Vloerenleggers 44 37,8 38 34,0 29 30,8
Terrazzowerkers 32 27,3 31 28,1 22 24,0
Overigen 18 15,5 18 15,7 15 16,3
UTA-personeel 22 19,4 25 22,2 27 28,8

Totaal 116 100 112 100 93 100

Figuur 7.2 Leeftijdverdeling van werknemers in terrazzowerk 
 vergeleken met die van de branche als geheel, 2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services
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deeltakken is de leeftijd van het personeel aan de hoge kant. Het gemiddelde 
voor de gehele afbouwbranche bedraagt namelijk 38 jaar. De gemiddelde 
leeftijd in de grootste beroepsgroep, die van de dekvloerenleggers, bedroeg in 
2009 36 jaar. Die van de terrazzowerkers 42 jaar. De gemiddelde leeftijd van het 
UTA-personeel in de deeltak (uitvoerders, hogere technici en het administra-
tieve personeel) lag aanzienlijk hoger dan 40 jaar. Het percentage 55-plussers 
bedraagt bijna 15%. Dat is meer dan de bijna 11% die voor de branche als geheel 
geldt. Daarmee is het aandeel van de 55-plussers het hoogst van alle deeltak-
ken. 

Bedrijfsgrootte
Bijna 68% van de arbeidsjaren in de deeltak van de terrazzobedrijven werd 
verloond in bedrijven met minder dan 20 man personeel. Ter vergelijking: het 
aandeel bedrijven met die grootte is bijna 96%.

De flexibele schil van terrazzobedrijven
Van alle deeltakken wordt er in de deeltaak van de terrazzobedrijven het minst 
arbeidscapaciteit ingehuurd. Als dat gebeurt, gaat het om zzp’ers. Zij worden 
door ondernemingen ingehuurd. Uitzendarbeid wordt weinig ingehuurd en 
collegiale inlening speelt vrijwel geen rol.

Ontwikkeling van de werkgelegenheid
De werkgelegenheid in terrazzobedrijven liep terug met 1,8% in 2009 en 5% in 
2010. Ook in 2011 neemt de werkgelegenheid af (1%). Vanaf 2012 zal de werkge-
legenheid weer aantrekken. De werkgelegenheid van ondernemingen stabili-
seert op middellange termijn, terwijl die van zzp’ers licht toeneemt. Er wordt in 
de branche vrijwel geen gebruik gemaakt van uitzendkrachten of gedetacheerd 
personeel.

Tabel 7.3 Aantal arbeidsjaren van werknemers in terrazzowerk 
 naar grootteklasse van het bedrijf, 2007-2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services

 2007 2008 2009

  Aantal % Aantal % Aantal %

 ≤ 5 41 35,0 40 36,1 41 43,4
  5 - 10 43 36,8 40 35,3 23 24,6
11 - 20 0 0,0 0 0,0 0 0,0
21 - 50 33 28,1 32 28,5 30 32,0

Totaal  116 100 112 100 93 100
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Tabel 7.4 De werkgelegenheidsontwikkeling van terrazzowerk, 
 arbeidsjaren, 2009-2016

Bron: EIB

 Totaal Onder- Zzp’ers Uitzend-
  nemingen  krachten

 aantal % aantal % aantal % aantal %

2009 246 -1,8 188 -1,4 58 -3,2 0 0
2010 234 -5 180 -4 53 -8 0 0
2011 231 -1 177 -1½ 54 ½ 0 0
2012 234 1½ 178 ½ 56 3½ 0 0
20161 240 ½ 181 0 60 1 0 0

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016

Figuur 7.3 Verdeling vaste kern en flexibele schil in terrazzowerk, 2009

Bron: EIB
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7.3 Bedrijfseconomische ontwikkelingen in 2009

Omzet
De terrazzobedrijven boekten in 2009 een omzet van € 21 miljoen uit afbouw-
werk (inclusief onderlinge uitbestedingen, exclusief btw). Per terrazzobedrijf 
bedroeg de omzet gemiddeld € 205.017. De lage respons laat het niet toe om 
voor de terrazzosector betrouwbare uitkomsten over omzetverdelingen, de 
balans, kostenstructuur en bijbehorende kengetallen weer te geven.
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8 Blokken- en elementenstellen

8.1 Marktontwikkelingen

Trends in werkzaamheden
Bedrijven in deze branche maken niet-dragende wanden door het plaatsen van 
blokken en elementen, en zorgen voor het plaatsen van verdiepingshoge 
panelen. Doordat het hier in alle gevallen gaat om relatief ‘zware’ producten is 
de branche voornamelijk actief in de nieuwbouw en dan voornamelijk wo-
ningen. Toepassing van de blokken en elementen in de bestaande bouw is vaak 
om constructieve redenen niet mogelijk. Een belangrijke concurrent voor het 
blokken- en elementenstellen zijn de lichtere metalstudwanden, die door de 
wand- en plafondmontagebranche worden geplaatst. Lichter bouwen is een 
belangrijke trend in de bouw. Door de relatief zware blokken die in deze 
branche verwerkt worden is het moeilijk voor deze branche om het marktaan-
deel op termijn te vergroten.

Ontwikkeling in 2009 en 2010
In 2010 daalde de productie in het blokken- en elementenstellen met 14½%, 
nadat deze in 2009 al met 11% was gedaald. In totaal daalde de productie in 
beide jaren met een kwart. De scherpe daling is het directe gevolg van de grote 
afhankelijkheid van de woningnieuwbouw. Bijna 85% van de productie vindt 
plaats als onderdeel van de woningnieuwbouw (tabel 8.7). De productiedaling 
van zzp’ers was beperkter dan die van ondernemingen. De zzp’ers richten zich 
iets meer op de minder conjunctuurgevoelige herstel en verbouw en bovendien 
valt de inhuur van zzp’ers door andere afbouwbedrijven minder scherp terug, 
omdat bedrijven eerst vooral de inzet van uitzendkrachten en gedetacheerd 
personeel beperken. 

Tabel 8.1 Ontwikkeling van het blokken- en elementenstellen, 
 2009-2016

Bron: EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2009 20102 2009 2010 2011 2012 20163

Totaal 117 100 -11 -14½ 3½ 6 2½
Bedrijven 93 79 -11½ -15 3½ 6 2½
Zzp’ers 24 21 -8 -12 3 6 2

1 Bedragen in prijzen van 2009
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016
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Verwachtingen voor de periode 2011-2016
In 2011 profiteert de blokken- en elementenstellersbranche van het herstel van 
de woningnieuwbouw en groeit de productie naar verwachting met 3½%. Door 
het dynamische herstel van de woningnieuwbouw versnelt de groei in 2012 tot 
6%. Op middellange termijn vlakt de groei af tot gemiddeld 2½%. Hiermee 
groeit deze branche het snelst van alle afbouwbranches, nadat het – samen met 
de vloerenleggers – ook het zwaarst werd getroffen. De productiegroei van 
zzp’ers ligt dan iets onder die van bedrijven. De trend naar meer inzet van 
zzp’ers wordt weer hervat, maar de het productieherstel van ondernemingen is 
toch nog hoger omdat deze ook in voorgaande jaren sterker was gedaald. Als de 
inhaalvraag in de woningbouw aan het eind van deze periode is vervuld, neemt 
ook de productie weer licht af. In 2016 ligt het productieniveau 8% onder het 
niveau in 2008.

Tabel 8.1 vat de verwachte mutaties samen. In de tabel is naast de totale 
blokken- en elementenstellersbranche ook onderscheid gemaakt naar zzp’ers 
en bedrijven. Figuur 8.1 brengt de ontwikkeling van het productievolume in de 
branche in beeld, samen met de verwachting voor de afbouw en de bouw als 
geheel.

8.2 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Volgens het Bedrijfschap Afbouw waren er in 2009 448 blokkenstellersbedrijven 
actief in de afbouwbranche, die samen voor 1.189 arbeidsjaren werk boden aan 
eigen personeel (werknemers en meewerkende eigenaren) en 73 arbeidsjaren 

Figuur 8.1 Blokken- en elementenstellen, bouw en afbouw, index 
 2008=100, 2008-2016

Bron: EIB
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aan (buitenlandse) uitzendkrachten en gedetacheerd personeel. Van het aantal 
bedrijven en het eigen personeel waren 307 zzp’ers.

CAO-bedrijven
Naast de zzp’ers waren er in 2009 141 ondernemingen actief. Hiervan volgden 
79 de CAO Afbouw. De overige 62 ondernemers zijn VOF zonder personeel, of 
passen een andere CAO toe.
In totaal vertegenwoordigen de CAO-bedrijven 596 werknemers, 46% van de 
totale werkgelegenheid in deze branche. De gemiddelde bedrijfsomvang 
bedroeg 7,5 werknemers. Gemiddeld zijn de bedrijven die de CAO hanteren dus 
iets kleiner dan de bedrijven in het register van het Bedrijfschap. Bijna 40% van 
de CAO-bedrijven heeft de rechtsvorm BV, 28% staat te boek als eenmanszaak 
en 14% als VOF.
Bijna 68 % van de arbeidsjaren in de deeltak van de blokkenstellersbedrijven 
werd verloond in bedrijven met minder dan 20 man personeel. Ter vergelijking: 
het aandeel bedrijven met die grootte is 95%.

Werknemers onder de CAO Afbouw
In 2009 waren 596 werknemers, in dienst van bedrijven die de CAO Afbouw 
hanteerden met een gezamenlijke arbeidscapaciteit van 509 arbeidsjaren. Dat 
betekent dat er voor elk mensjaar gemiddeld 1,17 werknemers ‘nodig’ waren, of 
–omgekeerd- dat één werknemer 0,85 arbeidsjaar leverde. Opgemerkt moet 
worden dat het feit dat een werknemer gemiddeld minder dan één jaar vol-
maakt (of omgekeerd dat er voor één arbeidsjaar meer dan één werknemer 
nodig is) niet te maken heeft met ziekteverzuim maar vooral met de mobiliteit 
van werknemers. Het cijfer van 1,17 werknemer per mensjaar ligt ongeveer op 
het gemiddelde voor de afbouwbranche als geheel.
In 2009 nam het arbeidsvolume van de onder de CAO opererende blokkenstel-
lersbedrijven af met 15%. De teruggang deed zich bij alle beroepsgroepen voor, 
inclusief de UTA-beroepen. De deeltak van de blokkenstellers is daarmee de 
enige deeltak, waarin het aandeel van de UTA-beroepen niet is toegenomen.
In de grootste beroepsgroep, die van de blokkenstellers, liep het arbeidsvolume 
terug van 333 naar 316 arbeidsjaren, een teruggang met 5%. In de op een na 
grootste beroepsgroep, die van de stukadoors,, liep het volume terug van 40 
arbeidsjaren tot 27 arbeidsjaren, een teruggang met eenderde. De gemiddelde 
leeftijd van de werknemers in de onder de CAO Afbouw opererende blokken-
stellersbedrijven was in 2009 40 jaar. Vergeleken met de andere deeltakken is 
de leeftijd van het personeel aan de hoge kant. De gemiddelde leeftijd in de 

Tabel 8.2 Aantal CAO-bedrijven in blokken- en elementenstellen, 
 2007-2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services

  2007 2008 2009

Aantal  25 20 26
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grootste beroepsgroep, die van de blokkenstellers, bedroeg in 2009 41,5 jaar. De 
gemiddelde leeftijd van het UTA-personeel in de deeltak (uitvoerders, hogere 
technici en het administratieve personeel) lag ruim boven de 40 jaar. 
Het percentage 55-plussers bedroeg 16%. 

Tabel 8.3 Samenstelling van de arbeidscapaciteit in blokken- en 
 elementenstellen naar beroep, arbeidsjaren, 2007-2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services

 2007 2008 2009

 Aantal % Aantal % Aantal %

Stukadoors 37 5,8 40 6,7 27 5,4
Blokkenstellers 356 55,7 333 55,8 316 62,1
Wand- en plafondstellers 27 4,3 21 3,5 1 0,2
Overig 142 22,3 133 22,2 99 19,5
UTA-personeel 76 11,9 71 11,8 66 12,9

Totaal 639 100 597 100 509 100

Figuur 8.2 Leeftijdverdeling van werknemers in blokken- en 
 elementenstellen vergeleken met die van de branche als 
 geheel, 2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services
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Bedrijfsgrootte
Tweederde van het aantal manjaren worden verloond in bedrijven met hooguit 
20 man personeel.

Tabel 8.4 Aantal arbeidsjaren van werknemers in blokken- en 
 elementenstellen naar grootteklasse van het 
 bedrijf, 2007-2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services

 2007 2008 2009

  Aantal % Aantal % Aantal %

 ≤ 5 115 18,0 108 18,1 104 20,5
  5 - 10 165 25,8 158 26,5 168 32,9
11 - 20 131 20,4 101 17,0 76 14,9
21 - 50 105 16,5 113 18,9 103 20,2
 ≥ 51 123 19,3 117 19,5 58 11,5

Totaal  639 100 597 100 509 100

Figuur 8.3 Verdeling van de CAO-bedrijven naar grootteklasse in 
 blokken- en elementenstellen, 2009

Bron: EIB, Bedrijfschap Afbouw, A&O Services
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De flexibele schil
De totale arbeidscapaciteit van ondernemingen bestaat, zoals bekend, niet 
uitsluitend uit vast personeel. Bedrijven huren bij voorkomende gelegenheden 
personeel in, voor een bepaalde tijd en/of voor specifieke klussen. Tijdelijk 
personeel kan bestaan uit het collegiaal inlenen van personeel van collega 
bedrijven, uit het inhuren van uitzendkrachten of van zzp’ers. Deze drie 
tezamen vormen de flexibele schil in de arbeidscapaciteit.
Figuur 8.4 geeft inzicht in de verdeling van vast personeel en de flexibele schil
Voor wat betreft de flexibele schil van de ondernemingen wordt deze in de 
deeltak van de blokkenstellersbedrijven geraamd op ongeveer 50%. De grootste 
groep binnen de flexibele schil zijn de zzp’ers.
Ook zzp’ers doen vaak beroep op tijdelijk personeel. De categorieën van dit 
tijdelijke personeel zijn dezelfde als bij de ondernemingen, namelijk personeel 
van andere bedrijven, uitzendkrachten en collega zzp’ers, maar de verdeling is 
anders. Bij de arbeidscapaciteit die door zzp’ers wordt ingezet in de deeltak van 
de blokkenstellersbedrijven, valt ongeveer 55% toe te rekenen aan de zzp’ers 
zelf en 45% aan tijdelijk ingehuurde arbeid.

Ontwikkeling van de werkgelegenheid
In 2009 en 2010 neemt de totale werkgelegenheid in de blokken- en elementen-
stellersbranche met ongeveer 11% af, waarbij de grootste klappen in 2010 
vallen. De inzet van uitzendkrachten en gedetacheerd personeel werd sterk 
afgebouwd, maar de inzet van deze krachten is relatief beperkt. De onderne-

Figuur 8.4 Verdeling vaste kern en flexibele schil in blokken- en 
 elementenstellen, 2009

Bron: EIB
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mingen beperkten ook de inzet van zzp’ers om het eigen personeel aan het 
werk te houden. De werkgelegenheid van de zzp’ers daalde hierdoor sterker 
dan die van bedrijven. Met het herstel van de productie veert ook de werkgele-
genheid vanaf 2011 weer terug. De inzet van uitzendkrachten en zzp’ers nemen 
als eerste weer toe, omdat bedrijven aanvankelijk nog terughoudend zijn met 
het aannemen van nieuw personeel. De trend naar meer zzp’ers wordt weer 
hervat. Hierdoor is op middellange termijn sprake van een stabilisatie van de 
werkgelegenheid van ondernemingen, terwijl die van zzp’ers met gemiddeld 
1½% oploopt.

Tabel 8.5 De werkgelegenheidsontwikkeling in blokken- en 
 elementenstellen, arbeidsjaren, 2009-2016

Bron: EIB

 Totaal Onder- Zzp’ers Uitzend-
  nemingen  krachten

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

2009 1.189 -3,6 809 -2,1 307 -3,1 73 -19,7
2010 1.098 -7½ 774 -4½ 287 -6½ 37 -50
2011 1.118 2 777 ½ 294 2½ 46 27
2012 1.149 3 784 1 309 5 56 21
20161 1.184 1 788 0 328 1½ 68 5

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016

Tabel 8.6 Verandering van de werkgelegenheid in blokken- en
 elementenstellen, procenten, 2009-2016

Bron: EIB

 2009 2010 2011 2012 20161

Bedrijven -2,9 -6 1 1½ 0
Eigen personeel -2,1 -4½ ½ 1 0
Uitzendkrachten -16,0 -41 23 18 1
     
Zzp’ers -5,5 -11½ 3½ 6½ 1
Eigen personeel -3,1 -6½ 2½ 5 1
Uitzendkrachten -24,0 -61½ 34½ 27 1

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2013-2016
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8.3 Bedrijfseconomische ontwikkelingen in 2009

Omzet
De blokken- en elementenstellers boekten in 2009 een omzet van € 117 miljoen 
uit afbouwwerk (inclusief onderlinge uitbestedingen, exclusief btw). Per bedrijf 
bedroeg de omzet gemiddeld € 261.275.

Omzet naar marktsector
Nieuwbouwactiviteiten hadden net als in 2008 het grootste aandeel in de 
omzet van de blokken- en elementenstellers. Het aandeel bedroeg 96% van de 
omzet (zie tabel 8.7). Binnen de soorten werk hadden in 2009 werkzaamheden 
aan woningen het grootste belang in de omzet. Van de omzet werd 86% in dit 
segment behaald. In vergelijking met de totale afbouwbranche (zie tabel 3.12) 
haalden blokken- en elementenstellers naar verhouding meer omzet uit de 
marktsectoren nieuwbouw en woningen.
De verdeling van de omzet van zzp’ers in het blokken- en elementenstellen
komt grotendeels overeen met dat van de totale sector.

Omzet naar type opdrachtgever
Net als in 2008 werkten de blokken- en elementenstellers in 2009 vrijwel 
uitsluitend voor hoofdaannemers en afbouwbedrijven (zie tabel 8.8). In vergelij-
king met de totale sector hadden afbouwbedrijven een groter belang in de 
omzet van de zzp’ers in het blokken- en elementenstellen.

Tabel 8.7 Omzet in procenten naar marktsector, totaal blokken- en 
 elementenstellen in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers
 in 2009

Bron: EIB

 Totale sector Onderne- Zzp
  mingen

  2007 20081 2009 2009 2009

Nieuwbouw 
Woningen  53 88 83 83 87
Gebouwen  41 5 13 14 7
Herstel, verbouw, renovatie
Woningen  3 2 2 1 4
Gebouwen  3 3 1 1 2
Onderhoud
Woningen  0 1 1 1 0
Gebouwen  0 0 0 0 0
GWW  0 3 0 0 0

Totaal  100 100 100 100 100

1 De cijfers voor 2008 zijn vanwege samenstellingseffecten in de verschillende steekproeven 
 verbeterd
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Omzet naar wijze van opdrachtverkrijging
Overeenkomstig de totale afbouwbranche (zie tabel 3.13) werd het merendeel 
van de omzet in concurrentie verkregen. Het aandeel bedroeg 93% (zie tabel 
8.9). Wel realiseerden de blokken- en elementenstellers naar verhouding meer 
omzet in concurrentie dan de totale afbouwbranche. In tegenstelling tot de 
totale afbouwbranche kwam bij de blokken- en elementenstellers een groter 
deel van de omzet (42%) uit opdrachten met een tarief per meter tot stand. 
Aanneming tegen een vast bedrag was van even groot belang (48%). Ten opzich-
te van 2008 is de omzetverdeling in 2009 naar wijze van opdrachtverkrijging 
grofweg gelijk.

Balansstructuur
Door de lage respons van de blokken- en elementenstellers op de vraag naar de 
balansstructuur is het niet mogelijk om betrouwbare uitkomsten over de 
balans weer te geven.

Kostenstructuur
De verbruikskosten (betalingen aan grondstoffen, materialen en onderaanne-
mers) vormden met een aandeel van 33,1% in de omzet van de blokken- en 
elementenstellers in 2009 de grootste kostenpost (zie tabel 8.10). De personeels-
kosten, die voornamelijk uit bruto lonen bestaan, vormden met 26,1% eveneens 
een belangrijke kostenpost. Ook de overige bedrijfskosten waren met 10,4% van 
enig belang. 
Het resultaat geeft inzicht in de opbrengsten van de bedrijven uit de werk-
zaamheden. Wanneer het bedrijfsresultaat (24,6%) wordt verrekend met be-
taalde rente en incidentele baten en lasten, ontstaat het resultaat voor belas-

Tabel 8.8 Omzet in procenten naar opdrachtgever, totaal blokken- en 
 elementenstellen in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers
 in 2009

Bron: EIB

 Totale sector Onderne- Zzp
  mingen

 2007 2008 2009 2009 2009

Hoofdaannemers 84 68 73 80 43
Afbouwbedrijven 15 30 26 20 54
Woningcorporaties 0 0 0 0 1
Bedrijven 0 1 0 0 0
Particulieren en vve’s 1 1 1 0 2
Overige1 0 0 0 0 0

Totaal 100 100 100 100 100

1 Inclusief overheid en projectontwikkelaars
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ting. Van het resultaat voor belasting wordt vervolgens ondernemersloon 
afgetrokken. Dit resultaat bedroeg gemiddeld 2,2%. Een daling ten opzichte van 
2008.
De gemiddelde kostenstructuur wijkt in 2009 af van die van 2007 en 2008. De 
oorzaak ligt in de samenstelling van de steekproef. In 2009 lijkt de gemiddelde 
kostenstructuur voor de totale sector meer op die van kleinere bedrijven dan 
grotere bedrijven (2007, 2008). Zo is het aandeel verbruik in 2009 aanzienlijk 
lager, doordat de kleinere blokken- en elementenstellers bijvoorbeeld meer in 
onderaanneming werken. Hierdoor hoeven zij meestal minder of niet in het 
eigen materiaal te voorzien. Ook het aandeel personeelskosten en overige 
kosten ligt zodoende aanzienlijk hoger.

Kengetallen per werkende
De bruto omzet per werkende bedroeg in 2009 gemiddeld € 92.000 (zie tabel 
8.11). Dit is de omzet inclusief verbruik (materiaal en onderaanneming). 
Door de verschillen in de samenstelling van de steekproeven wijken de bruto 
omzet per werkende en het verbruik per werkende in 2008 en 2009 sterk van 
elkaar af.
De toegevoegde waarde (het verschil tussen omzet en verbruik) per werkende 
bedroeg gemiddeld € 62.000. De arbeidskosten waren in 2009 gemiddeld € 
46.000 per werkende. Als gevolg van de recessie namen de kengetallen per 
werkende over de gehele linie af ten opzichte van 2008.

Financiële kengetallen
Door de lage respons van de blokken- en elementenstellers op de vraag naar de 
balansstructuur is het niet mogelijk om betrouwbare uitkomsten over de 
balans en bijbehorende (financiële) kengetallen weer te geven.

Tabel 8.9 Omzet in procenten naar wijze van opdrachtverkrijging, totaal 
 blokken- en elementenstellen in 2007-2009, ondernemingen 
 en zzp’ers in 2009

Bron: EIB

 Totale sector Onderne- Zzp
  mingen

  20071 2008 2009 2009 2009

In concurrentie Per uur 2 4 3 3 2
 Per meter 33 48 42 35 72
 Vast bedrag 23 41 48 57 7

Niet in Per uur 3 0 1 1 2
concurrentie Per meter 1 6 6 3 17
 Vast bedrag 38 1 0 0 0

Totaal  100 100 100 100 100
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Tabel 8.10 Kostenstructuur in procenten van de omzet, totaal blokken- en
 elementenstellen in 2007-2009, ondernemingen en zzp’ers
 in 2009

Bron: EIB

 Totale sector Onderne- Zzp
  mingen

 2007 2008 2009 2009 2009

Omzet 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totaal verbruik 61,7 63,4 33,1 37,5 13,6
- Materiaal 26,7 22,9 11,0 13,1 1,7
- Uitbesteed 35,0 40,5 22,1 24,4 11,9
Bruto marge 38,3 36,6 66,9 62,5 86,4
- Personeelskosten 19,1 16,3 26,1 32,1 0,0
- Inhuur en inlening 1,0 - 2,4 2,4 2,5
- Afschrijvingen 2,3 2,2 3,5 3,0 5,7
- Overige bedrijfskosten 5,5 6,3 10,4 9,3 15,3
Totale bedrijfskosten 27,9 24,8 42,3 46,8 23,5
Bedrijfsresultaat 10,4 11,8 24,6 15,7 62,9
- Financiële baten en lasten 0,5 1,1 0,9 0,8 1,2
Resultaat voor belasting 10,0 10,7 23,7 14,9 61,7
- Berekende lonen 3,9 7,3 21,5 12,5 60,4
Resultaat voor belasting 
na berekende lonen 6,1 3,4 2,2 2,4 1,3

Tabel 8.11 Kengetallen per werkende (x € 1.000), totaal blokken- en 
 elementenstellen in 2008-2009, ondernemingen en zzp’ers
 in 2009

Bron: EIB

 Totale sector Onderne- Zzp
  mingen

 2008 2009 2009 2009

Bruto omzet per werkende 175 92 98 75
Verbruik per werkende 111 30 37 10
Toegevoegde waarde per werkende 64 62 61 64
Arbeidskosten per werkende 41 46 46 47
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9 Opleidingsbehoefte

9.1 Beroepsopleidingen in de afbouwbranche

Als kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven is Savantis verantwoordelijk 
voor de middelbare beroepsopleidingen in onder andere de afbouwbranche. De 
wettelijke taken van Savantis in dit kader zijn het ontwikkelen en onderhou-
den van de kwalificatiestructuur en het erkennen en begeleiden van leerbedrij-
ven. Tabel 9.1 geeft een overzicht van de mbo-opleidingen in de afbouw. Daarin 
is te zien dat er sprake is van drie richtingen, te weten stukadoren, plafond- en 
wandenstellen en vloerenleggen. Voor terrazzowerkers en blokkenstellers 
worden geen eigen mbo-opleidingen aangeboden. Wel maakt blokkenstellen 
onderdeel uit van de opleiding Stukadoor en vormt terrazzo een specialisatie 
binnen de opleiding Vloerenlegger. Ook bestaan er cursussen blokkenstellen en 
terrazzo.

De rekrutering van nieuwe vaklieden binnen de afbouwbranche geschiedt 
grotendeels vanuit de niveau 2 opleidingen. Voor de instroom zijn vooral deze 
opleidingen van belang. Op niveau 2 kunnen leerlingen starten met de oplei-
ding Stukadoor, Plafond- en wandmonteur en Dekvloerenlegger. Voor terrazzo 
en blokkenstellen bestaan geen gerichte beroepsopleidingen. 
Leerlingen van de opleiding Stukadoor en Dekvloerenlegger kunnen na het 
behalen van hun opleiding doorstromen naar de gezelopleiding op niveau 3. 

Tabel 9.1 Opleidingen in de afbouwbranche

Bron: Savantis

 Stukadoren Plafond- en  Vloerenleggen
  wandmontage

Niveau 2 Stukadoor Plafond- en Dekvloerenlegger
  wandmonteur

Niveau 3 Gezel stukadoor  Gezel dekvloeren

Niveau 4 Middenkader- Middenkader- Middenkader-
 functionaris functionaris functionaris
 Afbouw en Afbouw en Afbouw en
 Onderhoud Onderhoud Onderhoud

 Restauratie-
 stukadoor
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Leerlingen van de opleiding Gezel Stukadoor kunnen daarna nog doorstromen 
naar de opleiding Restauratiestukadoor.
Daarnaast kunnen de leerlingen nog doorstromen naar de algemene kaderop-
leiding op niveau 4. Wand- en plafondmonteurs kunnen dit direct na hun 
niveau 2 opleiding. De middenkaderfunctionaris Afbouw en Onderhoud bereidt 
voor op een leidinggevende functie binnen een afbouwbedrijf. Deze opleiding 
wordt gedeeld met de sector Schilderen en Onderhoud.

De meeste leerlingen worden in de sector afbouw opgeleid via de beroepsbege-
leidende leerweg (BBL). In de BBL gaan de leerlingen één dag per week naar 
school en werken zij de overige vier dagen in het leerbedrijf. Bij het leerbedrijf 
hebben leerlingen een leerarbeidsovereenkomst en zijn werknemer.
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ligt het accent meer op schoolse vor-
ming en minder op praktijkvorming. Praktijkvorming vindt plaats in stages. De 
leerling is stagiair in plaats van werknemer. Tot voor kort werden nauwelijks 
BOL-opleidingen aangeboden. Omdat als gevolg van de recessie BBL2-leerlingen 
moeilijk bij bedrijven geplaatst konden worden, is een aantal scholen gestart 
met het aanbieden van de opleiding stukadoor in de BOL-variant.

De crisis heeft zijn weerslag gehad op de instroom van leerlingen (zie figuur 
9.1). De instroom begon al in te zakken in het cursusjaar 2008/2009. Toen 
werden 527 leerlingen ingeschreven, tegenover 597 leerlingen in het jaar 
daarvoor. In het cursusjaar 2009/2010 liep de instroom veel sterker terug. Om 
voldoende instroom van leerlingen te behouden hebben partijen medio 2009 

Figuur 9.1 Instroom in de vakopleidingen van de afbouwbranche, 
 2005-2011

Bron: Savantis
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afspraken gemaakt. Eén van de afspraken was dat aan werkgevers met BBL-
leerlingen niet alleen de schooldag, maar ook één werkdag zou worden gesub-
sidieerd. Uiteindelijk stroomden er in het cursusjaar 2009/2010 313 leerlingen 
in. Het aantal inschrijvingen in het cursusjaar 2010/2011 bedroeg op 10 decem-
ber 2010 al 397 leerlingen. Dit is een forse toename ten opzichte van het 
voorafgaande schooljaar. Bij de verdere daling van de werkgelegenheid in 2010 
lijken de afspraken succesvol. In tabel 9.2 wordt de leerlingeninstroom in de 
verschillende opleidingen per schooljaar weergegeven.

In het cursusjaar 2009/2010 schreven zich 153 leerlingen in voor een BBL-oplei-
ding Stukadoor op niveau 2 tegen 320 leerlingen in het voorafgaand schooljaar. 
Gunstiger was het beeld voor de niveau 3 opleiding. In het cursusjaar 2009/2010 
nam het aantal leerlingen licht toe tot 108 leerlingen. Mogelijk is een aantal 
leerlingen vanwege de crisis vanuit de niveau 2 opleiding doorgestroomd naar 
de niveau 3 opleiding. Dit doet zich ook voor in het fulltime onderwijs, wanneer 
de arbeidsmarkt niet gunstig is.

Tabel 9.2 Instroom van leerlingen in de opleidingen van de 
 afbouwbranche, 2005-2009

Bron: Savantis Bisos

Kwalificatie1 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/112

Niveau 2
Stukadoor BBL 318 414 432 320 153 170
Stukadoor BOL 0 0 0 4 18 45
Monteur systeemwanden
en -plafonds 32 21 67 55 26 37
Dekvloerenlegger 5 45 11 31 8 8

Niveau 3
Gezel stukadoor 69 66 82 106 108 96
Gezel dekvloerenlegger
  5 10 0 0
Restauratiestukadoor3  23    18

Niveau 4
Kader- en ondernemers-
opleiding 14 20 13 21 4 27

Totaal 438 589 610 547 317 401

1 BBL tenzij anders aangegeven 
2 Stand per 10 december 2010
3 Opleiding start eens in de drie jaar 
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De instroom van BOL-leerlingen nam in het cursusjaar 2009/2010 toe. Savantis 
noteerde een instroom van 18 leerlingen tegen 4 leerlingen in het jaar daarvoor. 
Omdat BBL-leerlingen moeilijk bij bedrijven zijn te plaatsen worden er meer 
BOL-opleidingsplaatsen aangeboden. Een BOL-leerling is geen werknemer maar 
stagiair, en krijgt in plaats van loon een lagere stagevergoeding. De BOL-leerling  
werkt tijdens zijn opleiding maar 1 tot 2 dagen per week in het bedrijf, tegen-
over 4 dagen van een BBL-leerling. In de ramingen is verondersteld dat de 
instroom via het BOL-traject deel uitmaakt van de totale opleidingsbehoefte 
van de deeltak.

In het cursusjaar 2009/2010 werden 26 leerlingen ingeschreven voor een 
BBL-opleiding wand- en plafondstellers op niveau 2. Behalve de BBL-leerweg op 
niveau 2 zijn er in de deeltak geen andere leerwegen. Het jaar daarvoor werden 
er nog 55 leerlingen ingeschreven. In de afgelopen vijf jaar stroomden er niet 
eerder zo weinig leerlingen in. In het cursusjaar 2010-2011 nam het aantal 
leerlingen weer toe. Eind december 2011 waren er al 37 nieuwe leerlingen 
ingeschreven.

In het cursusjaar 2009/2010 werden 8 leerlingen ingeschreven voor een BBL-
opleiding dekvloerenlegger op niveau 2. Dit is een flinke daling ten opzichte 
van het voorgaande schooljaar waarin er 41 leerlingen werden ingeschreven. 
Van herstel is op dit moment voor deze opleiding geen sprake. Eind december 
2010 waren er nog maar 8 leerlingen ingeschreven.

9.2 Instroombehoefte van de afbouwbranche

De instroombehoefte van de afbouwbranche voor de komende jaren wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door de verwachte groei van de werkgelegenheid. 
Die groei genereert een vraag naar arbeidskrachten (uitbreidingsvraag). Naast 
de uitbreidingsvraag speelt bij het bepalen van de instroombehoefte ook een 
ander soort vraag een rol, de vervangingsvraag. De vervangingsvraag is de 
behoefte aan nieuwe arbeidskrachten die ontstaat omdat werkenden de 
branche definitief verlaten wegens (pre)pensioen en arbeidsongeschiktheid. 
Door vergrijzing neemt deze vervangingsvraag in de tijd toe. De jaarlijkse 
uitstroom door pensionering en arbeidsongeschiktheid wordt geschat op 2,0%, 
oplopend naar 2,2% in 2016. In figuur 9.2 is de totale instroombehoefte van de 
afbouwbranche weergegeven, welke bestaat uit de som van de uitbreidings- en 
de natuurlijke vervangingsvraag.

In 2009 en 2010 kromp de totale werkgelegenheid in de afbouwbranche met 
2.600 arbeidsjaren. Dat is 9% van het personeelsbestand. De krimp in de 
werkgelegenheid was in 2010 veel groter dan de natuurlijke uitstroom. Hierdoor 
ontstond er tijdelijk een overschot aan opgeleide vakkrachten in de afbouw-
branche. Ook in 2011 neemt de werkgelegenheid in de afbouwbranche verder 
af, maar door de natuurlijke uitstroom is er per saldo een instroombehoefte 
van 100 arbeidskrachten. In de periode 2012-2014 neemt de behoefte aan vak-
krachten weer duidelijk toe, maar na 2015 vlakt deze weer af. Gemiddeld over 
de periode 2011-2016 bedraagt de instroombehoefte in de afbouwbranche rond 
400 personen per jaar, waarvan zo’n 360 als gevolg van natuurlijke uitstroom.

Voor de bepaling van de benodigde opleidingsbehoefte voor de vakopleidingen 
in de afbouwbranche is ook de afzonderlijke instroombehoefte aan stukadoors, 

Rapport Trends en ontwikkelingen afbouw 2011-2016.indd   134 24-5-2011   16:31:34



135

wand- en plafondmonteurs en aan vloerenleggers van belang. In figuur 9.3 
wordt de instroombehoefte van deze drie relevante branches weergegeven.

De instroombehoefte van de stukadoors en de vloerenleggers volgt het patroon 
van de totale instroombehoefte van de afbouwbranche. Alleen in 2011 is bij de 
stukadoorsondernemingen nog sprake van een negatieve instroombehoefte 
aan stukadoors, waardoor het overschot aan arbeidskrachten verder oploopt.
De wand- en plafondmontage kent een afwijkend patroon. In alle jaren blijft 
sprake van een positieve instroombehoefte. De vraag naar arbeid wordt in deze 
branche vooral opgevangen door eerst fors de inzet van (buitenlandse) uitzend-
krachten te beperken en deze met het aantrekken van de productie weer aan te 
nemen. Wel ligt de instroombehoefte in de periode 2012-2015 hoger dan in de 
periode 2009-2011, maar deze valt in 2016 sterk terug.

9.3 Opleidingsbehoefte

Voor het bepalen van de opleidingsbehoefte is geschat hoeveel leerlingen in de 
niveau 2 opleidingen in de afbouwbranche moeten instromen om in 2016 geen 
overschot of tekort te hebben aan vaklieden met vakopleiding en/of werkerva-
ring. Door de terugval in werkgelegenheid is in 2009 en 2010 een onbenutte 
arbeidsreserve aan vaklieden ontstaan. Een groot deel van de arbeidsreserve 
zal in de komende jaren beschikbaar zijn om de instroombehoefte op te 
vangen. Hier is bij het bepalen van de opleidingsbehoefte rekening mee gehou-

Figuur 9.2 Instroombehoefte aan arbeidskrachten in de afbouwbranche, 
 2009-2016

Bron: EIB
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den. Bij het opstellen van de ramingen is van de volgende aannames uitgegaan:

• Leerlingen in opleiding worden verondersteld in het eerste jaar 25% produc-
 tief te zijn en in het tweede jaar 75%.

• Er wordt verondersteld dat 30% van de leerlingen tijdens de opleiding afvalt.
 Deze veronderstelling is gebaseerd op uitkomsten van EIB-onderzoek7,
 waaruit blijkt dat ongeveer 70% van de BBL-leerlingen het diploma haalt. 
 Dit cijfer is in lijn met de ervaringen van Savantis.

• De opleidingsbehoefte die zou kunnen voortvloeien uit de vervangingsvraag 
 omdat werkenden vertrekken naar een andere bedrijfstak wordt buiten 
 beschouwing gelaten. Deze wordt verondersteld grotendeels gecompenseerd 
 te worden door instroom vanuit andere sectoren (substitutie).

• Niet alle vakkrachten die de arbeidsreserve instromen, zullen beschikbaar 
 zijn als de werkgelegenheid weer aantrekt. In de praktijk zal een deel van 
 deze vakkrachten elders buiten de branche een baan vinden. Aangenomen 
 is dat 10% van het arbeidsreserve jaarlijks elders werk vindt en niet langer 
 voor de afbouwbranche als vakkracht beschikbaar is8.

7  EIB, Kosten en baten van de BBL-opleiding in de bouw. Nog te verschijnen.  

8 Zie de box Uitvaleffect ten gevolge van de recessie (blz. 138).

Figuur 9.3 Instroombehoefte in de stukadoors-, wand- en 
 plafondmontage- en vloerenleggersbranche, 2009-2016

Bron: EIB
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• De berekende benodigde instroom van leerlingen kan beschouwd worden 
 als een bovengrens. In de berekening van de instroom is aangenomen dat 
 de uitstroom volledig wordt vervangen door gekwalificeerde instroom. In de 
 praktijk wordt niet alle uitstroom volledig vervangen door gekwalificeerde 
 instroom, maar wordt ook gerekruteerd uit niet of minder gekwalificeerde 
 krachten. 

In tabel 9.3 is de gemiddelde jaarlijkse benodigde instroom en de arbeidsre-
serve weergegeven. Ook is in de tabel de gemiddelde instroom van de opleidin-
gen in de afgelopen jaren opgenomen.

Vanaf dit jaar moeten er jaarlijks gemiddeld 475 leerlingen de niveau 2 vakop-
leidingen instromen om de uitstroom van werklieden volledig te kunnen 
opvangen met gekwalificeerd personeel. De benodigde instroom van de niveau 
2 opleidingen in de periode 2011-2016 bedraagt bij de stukadoors 235 leerlin-
gen, wat beduidend lager ligt dan de gemiddelde instroom in de periode 
2005–2009. In deze periode was sprake van een stevige werkgelegenheidsgroei 
van werknemers. De instroom in 2010 was lager omdat de leerlingen door de 
sterke terugval in productie niet bij bouwbedrijven konden worden geplaatst. 
Met het aantrekken van de productie lijkt de benodigde instroom minder 
inspanning te vereisen dan in de jaren voor de crisis, mits het aantal leerlingen 
in de eerste jaren niet te veel terugvalt. Het beeld is anders bij de opleidingen 
van de wand- en plafondmonteurs en de vloerenleggers. Het benodigde aantal 
leerlingen dat jaarlijks deze opleidingen wil instromen ligt veel hoger dan dat 
in de voorgaande jaren. De doelstelling om de benodigde instroom van vak-
krachten volledig met leerlingen in de niveau 2 opleidingen op te vangen lijkt 
bij deze niet-ambachtelijke beroepen zeer ambitieus. Het is in deze branches 
gebruikelijk – net als de branches zonder eigen vakopleiding - dat ook mensen 
zonder gepaste scholing een baan krijgen aangeboden en zich op het werk met 
de hulp van andere vakkrachten verder bekwamen. Het is aan de branches en 
de bedrijven zelf om te bepalen of zij meer leerlingen willen opleiden om de 

Tabel 9.3 Historische en benodigde instroom in de niveau 2 opleidingen 
 en de ontwikkeling van de gekwalificeerde arbeidsreserve in 
 de afbouwbranche

Bron: Savantis, EIB

 Jaarlijkse instroom Arbeidsreserve

 2005/09 2010 2011/16 2011 2012 2016

Stukadoorwerk 330 215 235 360 255 0
Wand- en plafond-
montage 40 37 165 50 50 0
Vloerenleggen 20 8 75 150 100 0

Totaal  390 260 475 560 405 0
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diplomagraad van de branche te verbeteren of dat zij de benodigde instroom 
met minder geschoolde vakkrachten willen opvullen.

De komende jaren worden leerlingen opgeleid, terwijl er een overschot is aan 
vakkrachten. Het overschot neemt hierdoor ook toe. In 2011 is er een overschot 
aan 560 vakkrachten en dit loopt in de periode tot 2016 geleidelijk af. Men kan 
er voor kiezen om de instroom op de opleidingen in de eerste jaren te reduce-
ren, maar dit betekent dat er veel hogere aantallen leerlingen in de latere jaren 
de opleiding moeten instromen. Dit veroorzaakt dan een veel hogere inspan-
ning om deze leerlingen aan te trekken en op te leiden. De opleidingen zijn 
meer gebaat bij een constante leerlingenstroom, omdat grote schommelingen 
moeilijk zijn op te vangen. 

Uitvaleffect ten gevolge van de recessie

De daling van de werkgelegenheid in een recessie leidt tot een onbenutte 
arbeidsreserve. Voor de opleidingsbehoefte is het van belang te bepalen 
hoeveel personen uit deze reserve uiteindelijk terugkeren naar de bouw. 
Een aantal personen uit de reserve vindt immers elders emplooi en keert 
definitief niet terug naar de bouw, ook niet als de bouw weer aantrekt. Het 
effect van deze definitieve uitstroom als gevolg van de recessie komt 
boven op de gebruikelijke in- en uitstroom en compenseert elkaar deels. 
De ‘normale’ in- en uitstroom in de bouw is in de periode 1995-2008 
gemiddeld 12%1.
Zoals in elke bedrijfstak zijn het vooral jongeren die in het begin van hun 
beroepsloopbaan verhoudingsgewijs meer van werkgever veranderen dan 
oudere leeftijdsgroepen (jobhoppen). Eerder onderzoek van het EIB naar 
jongeren2 liet zien dat de recessie van de jaren tachtig leidde tot een extra 
uitstroom van 10% van de jongeren die de bouw definitief verlieten. 
Gelet op de duur en hevigheid van de crisis en gelet op het feit dat andere 
bedrijfstakken nu al uit de crisis zijn en de werkgelegenheid daar stijgen-
de is, moet rekening worden gehouden met een wat grotere uitval als 
gevolg van de huidige crisis. Om deze redenen is uitgegaan van een uitval 
van 10% van alle ‘arbeidsreserve’ en niet alleen van jongeren en is hierbij 
tevens niet een eenmalige maar een jaarlijkse uitval van 10% veronder-
steld. Op basis hiervan kan dan de nieuwe instroom worden berekend, die 
middels opleiding en via nieuwe zij-instroom moet worden gerealiseerd.

1 EIB 2010, De bouwarbeidsmarkt 2010-2015, paragraaf 3.3.

2 EIB 1999, Jongeren in de bouw
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10 Zzp’ers nader belicht

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de karakteristieken van een zelfstan-
dige zonder personeel. Op welke leeftijd wordt iemand zzp’er? Was iemand 
voordat hij zzp’er werd al werkzaam als werknemer in zijn branche? Is er 
onderscheid te maken tussen zelfstandigen die zich vooral als een werknemer 
laten inhuren en zelfstandigen die zich meer gedragen als ondernemer? Wat 
zijn de voor- en nadelen in de ogen van een zzp’er? Voor hoeveel verschillende 
(vaste) opdrachtgevers werkt een zzp’er? Hebben veel zzp’ers een vakdiploma? 
En hoe ziet een zzp’er zijn toekomst? Dit zijn allemaal vragen die dit jaar in de 
enquête aan de zzp’ers zijn gesteld en waarop in dit hoofdstuk het antwoord 
wordt gegeven. De resultaten hebben betrekking op de ruim 100 zzp’ers die de 
vragenlijst hebben ingevuld en zijn niet gewogen naar de omvang van het 
aantal zzp’ers in de verschillende branches.

10.1 Herkomst

Figuur 10.1 geeft een overzicht van de dienstbetrekkingen die een zzp’er in de 
afbouwbranche had voordat hij zzp’er werd. Driekwart van de zzp’ers was 
ervoor als werknemer in de afbouw werkzaam. Bij stukadoors ligt dit iets hoger 
dan in andere branches. Dit beeld komt overeen met gegevens van het Bedrijf-
schap.

Figuur 10.1 Dienstbetrekking van een afbouw zzp’er voor het zzp-schap

Bron: EIB

Werknemer 
binnen afbouw

74%

Werknemer buiten
 afbouw

9%

Anders
17%

Rapport Trends en ontwikkelingen afbouw 2011-2016.indd   139 24-5-2011   16:31:35



140

10.2 Levensloop

Tabel 10.1 geeft een overzicht van de levensloop van de zzp’ er in de afbouw-
branche.

De gemiddelde leeftijd van een zzp’ er ligt rond 43 jaar, met uitzondering van 
de blokkenstellers waarvan de gemiddelde leeftijd 49 jaar is. Opmerkelijk is dat 
er weinig verschil is tussen de leeftijd waarop men zzp’er is geworden. Gemid-
deld is men voor hun 35ste zzp’er geworden. Bij de blokkenstellers is dit gemid-
deld een jaar later. Ongeveer 8 tot 12 jaar nadat men in de sector is gaan 
werken maken mensen de overstap naar zzp’er. Verder valt op dat mensen die 
voor 2005 zzp’er werden gemiddeld anderhalf jaar eerder zzp’er zijn geworden.

10.3 Ondernemerschap

Ruim 90% van de zzp’ers heeft geen andere inkomsten en is volledig afhanke-
lijk van de inkomsten die hij als zzp’er in de afbouw genereert.

Het gemiddeld aantal (vaste) opdrachtgevers van een zzp’er loopt sterk tussen 
de branches uiteen (zie tabel 10.2).

Stukadoors hebben relatief veel verschillende en weinig vaste opdrachtgevers. 
Deze zzp’ers werken veel direct voor particulieren en zijn voor hun werk 
minder afhankelijk van vaste aannemers. Dit geldt niet voor blokken- en 
elementenstellers en wand- en plafondmonteurs. Deze werken voor een 
beperkt aantal opdrachtgevers en zijn afhankelijk van een beperkt aantal vaste 
opdrachtgevers. Vloerenleggers kennen een groot aantal vaste opdrachtgevers. 
Dit aantal is hoog en wordt mogelijk veroorzaakt doordat deze zzp’ers wisse-
lend opdrachten voor elkaar uitvoeren en relatief kleinere opdrachten hebben.

Tabel 10.1 Levensloop zzp’er in de afbouw, gemiddelde leeftijd, 2010

Bron: EIB

 Huidige In sector Zzp’er
 leeftijd gaan werken geworden

Stukadoors 43,6 21,7 34,2
Wand- en plafondmonteurs 43,6 24,7 32,7
Vloerenleggers 42,4 24,1 34,9
Blokkenstellers 49,1 24,4 36,2
   
Zzp’er geworden voor 2005 47,7 22,5 33,9
Zzp’er geworden na 2005 38,8 23,5 35,5
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De vraag is of er een onderscheid bestaat tussen zzp’ers die zich vooral laten 
inhuren als werknemer en zzp’ers die zich meer gedragen als echte onderne-
mers. De eerste voert zijn werkzaamheden uit voor een beperkt aantal op-
drachtgevers, terwijl een ondernemer zonder personeel zelf op zoek gaat naar 
opdrachten. Wij beschouwen een zzp’er als een ondernemende zzp’er als deze 
in 2009 meer dan 25% van zijn omzet niet in opdracht van afbouwbedrijven of 
collega’s realiseert of meer dan drie vaste opdrachtgevers heeft. In aansluiting 
op het SER-advies ‘Zzp’ers in beeld’ (oktober 2010) noemen wij deze groep 

Tabel 10.2 Aantal (vaste) opdrachtgevers van zzp’ers

Bron: EIB

 ST WP VL BS

Gemiddeld aantal opdrachtgevers 27,9 9,6 28,9 4,6
Gemiddeld aantal vaste opdrachtgevers 5,0 3,7 15,3 3,3

ST = Stukadoren; WP = Wand- en plafondmontage; VL = Vloerenleggen; BS = Blokkenstellen

Figuur 10.2 Aantal (vaste) opdrachtgevers onderscheiden naar nieuwe 
 zzp’ers en klassieke zzp’ers

Bron: EIB
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zzp’ers in het vervolg de ‘klassieke’ zzp’ers. De overige zzp’ers beschouwen wij 
als de groep die zich vooral als werknemer gedragen. Deze noemen wij, net als 
in het SER-advies, de ‘nieuwe’ zzp’ers. In figuur 10.2 wordt het onderscheid 
tussen deze typen zzp’ers weergegeven. 

Een kwart van de zzp’ers heeft de kenmerken van een nieuwe zzp’er. De 
klassieke zzp’ers hebben gemiddeld zes vaste opdrachtgevers, tweemaal zoveel 
als de nieuwe zzp’ers. Veel groter is het verschil in het totaal aantal opdracht-
gevers. Bij klassieke zzp’ers ligt het aantal veel hoger, hetgeen je ook mag 
verwachten van ondernemers die actief opdrachten werven. 

10.4 Opdrachtverkrijging

Zzp’ers is gevraagd aan te geven hoe zij hun opdrachten verkrijgen (zie tabel 
10.3). Zij krijgen het meest hun opdrachten via mond-tot-mondreclame. 
Stukadoors en blokken- en elementenstellers krijgen hier ruim 60% van de 
opdrachten mee binnen. Bij de wand- en plafondmonteurs en de vloerenleg-
gers ligt dit aandeel op ongeveer 45%. Werk verkrijgen via een bureau of dienst 
waar opdrachtgevers zich aanmelden (bijvoorbeeld op internet) komt nog 
relatief weinig voor. Reclame maken (folders, advertenties, eigen website) levert 
ongeveer 10% van de opdrachten op en in de wand- en plafondmontage wordt 
ook nog redelijk aan de deur verkocht (het persoonlijk en systematisch benade-
ren van potentiële opdrachtgevers). De uitsplitsing naar nieuwe zzp’ers en 
klassieke zzp’ers laat zien dat de ondernemende (klassieke) zzp’ers veel meer 
gebruik maken van reclame om opdrachten te verkrijgen.

10.5 Samenwerking

Tweederde deel van de zzp’ers werkt meestal alleen. Bij een klassieke zzp’er 
ligt dit iets hoger dan bij nieuwe zzp’ers (figuur 10.3) Slechts een klein deel 
(ruim 10%) werkt meestal samen met andere zzp’ers. Bij het overig deel van de 
zzp’ers wordt afwisselend alleen of samengewerkt. 

Tabel 10.3 Opdrachtverkrijging door zzp’ers, procenten

Bron: EIB

Opdrachtverkrijging ST WP VL BS Nieuw Klassiek

Via bureau/dienst 3 9 0 6 4 3
Via reclame  9 10 13 5 2 11
Via mond-tot-mondreclame 63 45 42 63 60 60
Van deur-tot-deur 3 9 2 0 5 3
Anders 22 27 43 26 29 23
- waarvan vaste klanten 5 5 11 3 5 7

ST = Stukadoren; WP = Wand- en plafondmontage; VL = Vloerenleggen; BS = Blokkenstellen
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10.6 Voor- en nadelen

Het zijn van zelfstandige heeft voor- en nadelen. Zzp’ers is daarom gevraagd 
verschillende aspecten op volgorde van meest naar minst voor- of nadelig te 
zetten. Het resultaat hiervan staat in tabel 10.4. Iedere zzp’er heeft in de 
vragenlijst moeten aangeven welk voordeel en nadeel voor hem het zwaarste 
weegt, aangegeven met een rangorde startend met 1 (belangrijk) en verder 
oplopend (minder belangrijk). In de tabel is het gemiddelde van de rangorde 
genomen. Hoe dichter het getal bij 1, des te belangrijker de zzp’ers dit voor- of 
nadeel vinden. Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen de klassieke en 
nieuwe zzp’ers.

De eigen verantwoordelijkheid wordt gemiddeld genomen als belangrijkste 
voordeel gezien en de beloning die hieruit voortkomt als tweede belangrijkst. 
De waarderingen van de voor- en nadelen verschillen niet sterk tussen klas-
sieke zzp’ers en nieuwe zzp’ers. Wel lijken klassieke (ondernemende) zzp’ers 
veel meer gewicht aan het directe contact met de klant toe te kennen en 
minder aan de eigen verantwoordelijkheid. Een hoger inkomen wordt niet als 
het belangrijkste voordeel gezien.

Bij de nadelen zijn de verschillen tussen klassieke zzp’ers en nieuwe zzp’ers 
groter. Klassieke zzp’ers vinden wachten op geld, schommelingen in het 
inkomen en het treffen van voorzieningen minder nadelig dan nieuwe zzp’ers. 

Figuur 10.3 Samenwerking tussen zzp’ers, procenten

Bron: EIB
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Verder valt op dat voor de nieuwe zzp’er het mindere contact met collega’s niet 
als een echt nadeel wordt gezien. Klassieke zzp’ers vinden onzekerheid of men 
het zal redden als zzp’er beduidend belangrijker als nadeel dan nieuwe zzp’ers. 
Het risico voor deze groep zzp’ers zal in de praktijk ook hoger zijn omdat zij 
voor hun omzet minder afhankelijk zijn van vaste opdrachtgevers, maar hun 
opdrachten veel actiever in de markt moeten aantrekken.

10.7 Opleidingsgraad

Van het aantal ondervraagde zelfstandigen heeft de helft als hoogste opleiding 
lager onderwijs genoten. Slechts een fractie heeft een HBO-diploma of hoger 
gehaald.

Van deze zelfstandigen bezit de helft geen vakdiploma (zie figuur 10.4). Bij het 
ambachtelijk beroep van stukadoors ligt dit aandeel beduidend lager, terwijl bij 
de blokken- en elementenstellers het aantal zelfstandigen zonder vakdiploma 
in de buurt van de 80% ligt. Naast vakdiploma’s afbouw zijn er ook zelfstandi-
gen met een ander vakdiploma binnen de bouw. Het aandeel van zelfstandigen 
zonder vakdiploma maar wel met een ervaringscertificaat ligt rond 7%.

Tabel 10.4 Voor- en nadelen, gemiddelde van de rangschikking

Bron: EIB

Voordelen Nieuw Klassiek

Beloning naar presteren  3,1 3,2 
Direct contact met klanten 4,5 3,9
Eigen verantwoordelijkheid 2,3 2,9
Hoger inkomen 3,8 3,6 
Vrijheid zelf bepalen hoeveel je werkt 3,7 3,9 
Vrijheid zelf bepalen wanneer je werkt 3,6 3,5 

Nadelen Nieuw Klassiek

Administratieve verplichtingen 5,2  4,5
Altijd bezig zijn nieuwe werk krijgen 5,1 5,5 
Investeringen 6,7 6,6 
Minder contact met collega’s 7,3  6,4
Onzekerheid of zal redden als zzp’er 6,1 4,5 
Risico op schommelingen in inkomen 3,6 4,2 
Wachten op geld 3,2 4,9
Zelf voorzieningen treffen 3,6 4,2
Ziekte 4,2 4,1
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10.8 Toekomst

De helft van het aantal zzp’ers heeft aangegeven dat inkomen geen rol speelt 
bij de keuze voor het zzp-schap. Van alle zzp’ers geeft nog eens 30% aan dat het 
inkomen hoger dan € 2.000 netto per maand moet zijn voordat een overstap 
naar het werknemerschap wordt overwogen.

In figuur 10.5 wordt aangegeven hoe de zzp’ers denken over hun situatie over 
vijf jaar. Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen de klassieke en nieuwe 
zzp’er.

Verreweg de meeste zzp’ers willen hun bedrijf zo houden als het is. Klassieke 
(ondernemende) zzp’ers willen doorgroeien naar een bedrijf met personeel 
(20% van deze zzp’ers), terwijl dit voor de nieuwe zzp’ers (werknemer) nauwe-
lijks het geval is. Tussen 10 en 15% van de zzp’ers overweegt te stoppen. 
Opvallend is dat er weinig animo is om weer in loondienst bij een bedrijf te 
treden.

Figuur 10.4 Vakdiploma’s zelfstandigen, procenten

Bron: EIB
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Figuur 10.5 Toekomstplannen van zzp’ers, tussen nu en vijf jaar, 
 procenten

Bron: EIB
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Bijlage A Activiteiten van de afbouwbranche

Indeling van het Bedrijfschap Afbouw

Activiteiten met CBS-classificatie9  Andere activiteiten volgens CAO

Stukadoren
• verrichten van raap- , pleister- of  • het steengaasstellen
 schuurwerk aan plafonds en wanden  (CAO art. 2, lid 2 sub d, q);
 (SBI 43.31, CAO art. 2, lid 2 sub a);	 • het spackspuiten
• verwerken van riet of rietmatten,   (CAO art. 2, lid 2 sub e);
 houtwol e.d. tot een hechtgrond	 • het verrichten van betonreparatie 
 voor raap-, pleister- of schuurwerk  waarbij niet het draagvermogen 
 (SBI 43.31, CAO art. 2, lid 2, sub p);  van de constructie wordt hersteld
•	 behandelen van plafonds, wanden  (CAO art. 2, lid 2 sub g);
 en vloeren met kalk, gips, cement of	 • het aanbrengen van
 andere bindmiddelen en zand of  buitengevelisolatie
 andere vulstoffen  (CAO art. 2, lid 2 sub p).
 (SBI 43.31, CAO art. 2, lid 2 sub e);
• ter plekke vervaardigen of
 aanbrengen van gipsornamenten, 
 lijstwerk e.d., versieringen
 (SBI 43.31, CAO art. 2, lid 2, sub h);
• het verrichten in combinatie met 
 bovengenoemde werkzaamheden
 van wit-, saus-, silicaat- of 
 soortgelijk werk
 (SBI 43.31, CAO art. 2, lid 2, sub i).

Wand- en plafondmontage
• stellen, plaatsen en monteren van  • het aanbrengen van
 (systeem)scheidingswanden, inclusief  spanplafonds
 het stellen van profielen hiervoor  (CAO art. 2, lid 2, sub k);
 (SBI 43.32, CAO art. 2, lid 2, sub k); • het aanbrengen van koven
• monteren van systeem- of akoestische   (CAO art. 2, lid 2, sub k);
 plafonds • het aanbrengen van
 (SBI 43.32, CAO art. 2, lid 2, sub k);  computervloeren
• het aanbrengen van gipsplaten  (CAO art. 2, lid 2, sub k);
 (SBI 43.99.3, CAO art. 2, lid 2, sub k);

9 CBS, Standaard Bedrijfsindeling 2008
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Activiteiten met CBS-classificatie  Andere activiteiten volgens CAO

Vloeren leggen
• vlinderen (egaliseren, waterdicht • het aanbrengen van
 maken e.d.) van pas gestorte   cementgebonden dekvloeren
 vloeren  (CAO art. 2, lid 4, sub a);
 (SBI 43.31, CAO art. 2, lid 4, sub e); • het aanbrengen van
• het frezen, stralen e.d. van vloeren  kunstharsvloeren en sportvloeren
 (SBI 43.33, CAO art. 2, lid 4, sub e).  (CAO art. 2, lid 4, sub d);
  • het aanbrengen van
   anhydrietvloeren
   (CAO art. 2, lid 4, sub c).
	 	 • storten van beton voor de op staal 
   gefundeerde monolietvloeren / 
   elastisch ondersteunende vloeren
   (CAO art. 2, lid 4, sub a).

Terrazzo
• het vervaardigen van 
 terrazzoproducten inclusief het 
 aanbrengen daarvan in nieuwe of 
 bestaande gebouwen
 (SBI 43.22, CAO art. 2, lid 5).

Blokken- en elementenstellen
• lijmen en stellen van wanden 
 bestaande uit blokken, platen en/
 of elementen van kalkzandsteen, 
 gasbeton of gips
 (SBI 43.99.3, CAO art. 2, lid 2, sub d).
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Bijlage B Begrippen en formules

Bruto omzet De waarde van de totale omzet, exclusief btw

Verbruik Kosten van grondstoffen, hulpstoffen, materiaal + 
 kosten van uitbesteed werk aan onderaannemers

 De totale inkoopwaarde

Toegevoegde waarde Totale omzet – totale inkoopwaarde

 De aan de inkoopwaarde toegevoegde meerwaarde

Arbeidskosten Arbeidskosten van alle in loondienst verrichte werk-
 zaamheden + ondernemersloon + overige 
 gewaardeerde lonen

 Waarde van de vergoeding aan personen voor 
 verrichte werkzaamheden

Werkende Een persoon die als werknemer, eigenaar (niet in 
 loondienst) of als overige kracht (niet in loondienst) 
 werkzaam is geweest

Economisch resultaat Totale omzet – ( totale inkoopwaarde + totale kosten + 
 rentekosten + verlaagd of verhoogd met het saldo van 
 incidentele baten en lasten)

 Het resultaat voor belastingen

Rentabiliteit van het  ((economisch resultaat + betaalde rente) / totale activa)
totale vermogen  x 100 %

 Het resultaat en betaalde rente in procenten van het 
 totaal geïnvesteerde vermogen

Rentabiliteit van het  (economisch resultaat / (eigen vermogen))
eigen vermogen x 100 %

 Het resultaat in procenten van het eigen vermogen

Debiteurentermijn in  Debiteuren / Totale omzet * 365 dagen
dagen 

 Termijn waarop vorderingen van opdrachtgevers
  uitstaan
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Crediteurentermijn in   Crediteuren / Inkoopwaarde omzet * 365 dagen
dagen

   Termijn waarop schulden aan leveranciers 
   worden voldaan

Current ratio  (Voorraden en onderhanden werk + debiteuren +
   overige vorderingen + liquide middelen) / 
   (crediteuren + gedeclareerde termijnen 
   onderhanden werk + overige schulden)
   Het vermogen van het bedrijf om op korte 
   termijn schulden te voldoen

Solvabiliteit  Eigen vermogen / voorzieningen + schulden op 
   lange termijn + crediteuren + gedeclareerde 
   termijnen onderhanden werk + overige 
   schulden)

   Het vermogen van het bedrijf om op langere 
   termijn schulden te voldoen
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Tabel C.1 Eigen werkgelegenheid en flexibele schil afbouwbranche, 
 in arbeidsjaren, 2009

Bron: EIB

Bijlage C Samenstelling arbeidsinzet

 Eigen  Flexibele schil Totaal

  Collega Uitzend Zzp Totaal

Ondernemingen
Blokkenstellers 809 192 41 529 762 1.3791

Stukadoors 8.966 528 404 3.325 4.764 12.6951

Terrazzo 188 36 - 8 44 1961

Vloerenleggers 3.206 216 50 547 813 3.8031

Wand- en 
plafondmontage 5.083 595 965 3.780 5.427 9.8281

Totaal 18.252 1.567 1.460 8.189 11.216 27.9011

ZZP’ers
Blokkenstellers 307 157 32 55 244 4962

Stukadoors 4.095 49 44 389 482 4.1882

Terrazzo 58 - - - - 582

Vloerenleggers 376 12 1 61 74 3892

Wand- en 
plafondmontage 1.709 329 677 758 1.764 2.7152

Totaal  6.545 547 754 1.263 2.564 7.8462

Totaal
Blokkenstellers 1.116 349 73 584 1.006 1.4703

Stukadoors 13.061 577 448 3.714 4.739 16.3993

Terrazzo 246 36 - 8 44 2463

Vloerenleggers 3.582 228 51 608 887 4.0213

Wand- en 
plafondmontage 6.792 924 1.642 4.538 7.104 10.4713

Totaal 24.797 2.114 2.214 9.452 13.780 32.6393

1 Exclusief collegiale inhuur om dubbeltellingen te voorkomen
2 Exclusief inhuur zzp’ers om dubbeltellingen te voorkomen
3 Exclusief collegiale inhuur en alleen excessieve inhuur zzp’ers om dubbeltellingen te 
 voorkomen

Rapport Trends en ontwikkelingen afbouw 2011-2016.indd   153 24-5-2011   16:31:36



154

Rapport Trends en ontwikkelingen afbouw 2011-2016.indd   154 24-5-2011   16:31:36



155

EIB-publicaties

2006

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 2006

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 2006 
De Nederlandse regio’s

Vraag naar kantoren tot 2015

Bouwbedrijven 2006, ontwikkelingen en vooruitzichten

Bouwen in: Noord-Nederland, Noord-Holland en Utrecht, Oost-Nederland, 
Zuid-Nederland en Zuid-Holland (Bouwend Nederland)

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in de aan de bouw toeleve-
rende industrie en de bouwmaterialenhandel

Eindevaluatie Arboconvenant Funderingsbranche

Het ziekteverzuim in de bouwnijverheid in 2005

Arbowensen en -behoeften van bouwbedrijven en werknemers 2005 (ARBOUW)

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in ontwerpbureaus

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2005 (ARBOUW)

Activity Based Costing in het bouwbedrijf

Prestatietoeslag in de restauratiebouw

Bouwen op vertrouwen

Internetgebruik door bouwbedrijven

De kabel- en leidingsector; -investeringsvolume en opdrachtgeverschap-

Sectorprofiel schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf 2005-2012

De bouwarbeidsmarkt in het najaar van 2005

Bedrijfseconomische kencijfers van b&u-bedrijven in 2005

Bedrijfseconomische kencijfers van gww-bedrijven in 2005
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Bedrijfseconomische kencijfers van gespecialiseerde bedrijven in de bouw in 
2005

Algemene kosten in het bouwbedrijf in 2005

Verkenning knelpunten bij duurzaam, zuinig en materiaalarm aanbesteden en 
bouwen (RWS/DWW)

Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid in 2005

De bouwbedrijven in 2005

2007

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid in 2007

Beperking hypotheekrenteaftrek ‘Gevolgen voor de bouwproductie en 
woningmarkt’

Opdrachtgevers aan het woord - meting 2006

Infrastructuurmonitor MIT 2007

De restauratieproductie tot 2011

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces

Bouwbedrijven 2007 Ontwikkelingen - Vooruitzichten

Sectorprofiel stukadoors-, afbouw- en terrazzo-/vloerenbedrijf 2005-2012

Het ziekteverzuim in de bouwnijverheid in 2006

De sector civiele betonbouw marktontwikkelingen, opdrachtgeverschap en 
werkgelegenheid

Bouwconcerns in beeld 2006/2007

Opdrachtgevers aan het woord - meting 2007

Bedrijfseconomische kencijfers van gww-bedrijven in 2006

Bedrijfseconomische kencijfers van b&u-bedrijven in 2006

Het arbeidsbestand in de bouw in 2006

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2006 (ARBOUW)

Transparantie in de bouwpraktijk

De bouwbedrijven in 2006
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2008

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2008

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces - meting 
2007

Kostendruk van wet- en regelgeving in het gespecialiseerde aannemingsbedrijf

Infrastructuurmonitor MIRT 2008

Bouw in beeld 2007

Openbaarvervoerinfrastructuur in een geliberaliseerde markt

Algemene kosten in het bouwbedrijf

Het ziekteverzuim in de bouw in 2007

Kwaliteit van de dienstverlening en het bestuurlijk proces van lagere overhe-
den

De markt voor restauratie en onderhoud van monumenten tot 2013

Uitdagingen en beleidsopties bij nieuwbouw van woningen 
Regionale ontwikkelingen en beleid na 2009

De Vastgoedlezing 2008 Crisis op de Nederlandse woning- en vastgoedmarkt? (ASRE)

Bedrijfseconomische kencijfers van b&u-bedrijven in 2007

Bedrijfseconomische kencijfers van gww-bedrijven in 2007

Bouwconcerns in beeld 2007/2008

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2007 (ARBOUW)

2009

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2009

Opdrachtgevers aan het woord - meting 2008

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces - meting 
2008

Middenkaderopleidingen in de bouw

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006-2007

Bouw in beeld 2008
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Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2009-2014

De zelfstandige zonder personeel in de bestratingsbranche

Het ziekteverzuim in de bouw in 2008

Hervorming van de woningmarkt

Reïntegratie van langdurig zieke werknemers in de bouw

Bouwconcerns in beeld 2008-2009 

2010

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2010

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006-2008

Bedrijfseconomische kencijfers b&u-bedrijven 2008

Bedrijfseconomische kencijfers gww-bedrijven 2008

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2010-2015

Zzp’ers in de bouw

De arbeidsmarkt in de bitumineuze en kunststofdakbedekkingsbranche

Kantorenleegstand - probleemanalyse en oplossingsrichtingen (www.eib.nl)

Ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer

Ziekteverzuim in de bouw 2009

Beleidsvarianten beperking hypotheekrenteaftrek en liberalisatie huursector 
(www.eib.nl)

Nacht- en weekendwerk in het wegonderhoud

Bouw in beeld 2009

De bouwarbeidsmarkt 2010-2015

Bedrijfseconomische kencijfers gespecialiseerde bedrijven 2007-2008

Strategie en crisis

Vrouwen in technische functies

Marktstudie AFNL 

Infrastuctuurmonitor MIRT 2011
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Kantorenleegstand - anlyse van de marktwerking (www.eib.nl)

2011

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2007-2009

Openbare aanbstedingen in de gww

Bedrijfseconomische kencijfers gww-bedrijven 2009

Bedrijfseconomische kencijfers b&u-bedrijven 2009

Succesvol binnenstedelijk bouwen

De winst van innoveren (www.eib.nl)

Algemene BouwplaatsKosten (ABK) van B&U-projecten 2010 (RRBOUW)

Productiviteit en strategie (www.eib.nl)

Bouwconcerns in beeld 2009-2010
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De afbouwbranche heeft twee historisch gezien zware jaren 
achter de rug, waarin de productie in totaal met bijna 20% is 
teruggelopen. Voor 2011 is het beeld met een stabilisatie van de 
productie op dit lagere niveau niet veel beter. In de woningbouw 
zijn de tekenen voor een voorzichtig herstel zichtbaar, terwijl in de 
utiliteitsbouw de productie nog iets verder lijkt af te nemen. 

De cruciale vraag voor de afbouwbranche is, wanneer het herstel 
in de bouw definitief inzet en hoe krachtig deze zal zijn. Hoe 
ziet de dynamiek van het herstel eruit? Wat betekent dit voor de 
productie en werkgelegenheid in de verschillende onderdelen 
van de afbouwbranche? Welke invloed is vanuit de bezuinigingen 
van de overheden te verwachten? Kan de afbouwbranche 
weer productieniveaus bereiken van voor de crisis of moet op 
middellange termijn toch rekening worden gehouden met lagere 
niveaus? Hoe pakt dit uit voor werknemers en de zogeheten 
flexibele schil van zelfstandigen, uitzendkrachten en gedetacheerd 
personeel? Hoeveel leerlingen moeten op korte termijn de 
opleidingen instromen? Hoe heeft de bedrijfseconomische situatie 
zich in het eerste jaar van de crisis ontwikkeld?

Deze vragen staan centraal in ‘Trends en ontwikkelingen in de 
afbouwbranche 2011 -2016’, waarin de totale afbouwbranche 
met zijn onderdelen het stukadoorsbedrijf, het wand- en 
plafondmontagebedrijf, het vloerenleggersbedrijf, het 
terrazzobedrijf en het blokken- en elementenstellersbedrijf  
worden beschreven. De studie is uitgevoerd in opdracht van het 
Bedrijfschap Afbouw en het opleidingsinstituut Savantis.
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