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Leeswijzer

Voor u ligt de publicatie ‘Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche, 
2013-2018’. Hierin worden de recente ontwikkelingen en verwachtingen rond 
productie, werkgelegenheid en bedrijfseconomische situatie van de totale 
afbouwbranche en de daarbinnen onderscheiden deelbranches beschreven. 

De publicatie bevat veel informatie. Wilt u snel een overzicht hebben van de 
belangrijkste conclusies, dan 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 geeft de positie 
van deze onderdelen binnen de totale bouwnijverheid weer.
Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de algemene ontwikkelingen binnen de totale 
bouwproductie naar type werk. 
In hoofdstuk 3 wordt het beeld voor de hele afbouwbranche beschreven. In dit 
hoofdstuk worden achtereenvolgens de ontwikkelingen voor de productie, de 
werkgelegenheid en de bedrijfseconomische situatie in 2011 behandeld. 
In de hoofdstukken 4 t/m 8 komen de afzonderlijke branches aan bod. 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.

Hoofdstuk 9 geeft inzicht in de kansen voor de afbouwbranche via transforma-
tie van leegstaande kantoren. 
Hoofdstuk 10 gaat aan de hand van de CAO Afbouw en de flexibele schil in op 
trends in de personeelsvoorziening.

Deze publicatie bevat ook enkele bijlagen. 
In bijlage A vindt u de activiteiten van de afbouwbranche naar onderdeel, 
SBI-code en cao-artikel. 
Bijlage B geeft een overzicht van de samenstelling van de arbeidsinzet in 2011. 
Voor een goede interpretatie van de gepresenteerde resultaten wordt in bijlage 
C vermeld welke databronnen, bewerkingen en uitgangspunten in de marktstu-
die zijn gebruikt.
In bijlage D worden bedrijfseconomische begrippen gedefinieerd die veel in 
deze studie voorkomen.
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Samenvatting

Deze marktstudie beschrijft recente ontwikkelingen en verwachtingen rond 
productie, werkgelegenheid en bedrijfseconomische situatie voor de branches 
van het Bedrijfschap Afbouw. Medio 2011 waren er 9.623 bedrijven bij het 
Bedrijfschap Afbouw geregistreerd. Samen behaalden zij dat jaar een omzet 
van € 2,5 miljard (exclusief btw) en hadden zij bijna 22.400 arbeidsjaren aan 
eigen personeel (werknemers en meewerkende eigenaren). Ongeveer 7.600 van 
de bedrijven (79%) betroffen zelfstandigen zonder personeel, die samen een 
omzet van € 0,7 miljard realiseerden. 
Sinds het uitbreken van de crisis is vooral het aantal bedrijven met personeel 
gekrompen. Het aantal zzp’ers nam tijdens de crisis toe, mede doordat voor-
malige werknemers als zzp’er in de afbouwbranche gingen werken.

2011-2012: na korte opleving opnieuw forse terugloop productie

Na een licht herstel in 2011 stond 2012 weer in het teken van productieverlies 
voor de afbouwbranche. Als gevolg van de eurocrisis raakte de Nederlandse 
economie voor de tweede maal in korte tijd in een recessie. Investeringen in 
woningen en utiliteitsgebouwen zakten over de gehele breedte weg en de 
bouwproductie werd zwaar getroffen.

De afbouwproductie nam in 2012 met 7% af (zie tabel 1). Wand- en plafond-
montage, vloerenleggen en blokken- en elementenstellen werden het sterkst 
getroffen. Dit komt in deze branches door de relatief sterke oriëntatie op 
nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen. Het productieverlies in stuka-
doors- en terrazzowerk was in 2012 lager door de relatief late inzet in het 
bouwproces.

2013: opnieuw terugval productie

De tweede fase van teruggang zorgt in 2013 voor een verdere daling van de 
afbouwproductie. De totale productie van de afbouwbranche daalt in 2013 met 
6% en bereikt daarmee een nieuw dieptepunt van € 2,2 miljard. Het stukadoors- 
en terrazzowerk wordt met een sterker productieverlies geconfronteerd dan in 
2012.

2014: stabilisatie

In 2014 zal de afbouwproductie naar verwachting stabiliseren. Een voorwaarde 
is wel dat een bodem in de huizenprijzen wordt bereikt. Daarnaast is veronder-
steld dat het aantal verleende bouwvergunningen in de marktsector bij de 
woningbouw in de loop van 2013 weer aantrekt. Wand- en plafondmontage, 
vloerenleggen en blokken- en elementenstellen profiteren als eerste van het 
herstel. Door de relatief late inzet in het bouwproces kan het stukadoors- en 
terrazzowerk nog niet van het productieherstel in de woninggerelateerde 
segmenten profiteren.
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Het is echter moeilijk om het omslagpunt te voorspellen. Het is niet uit te 
sluiten dat het herstel langer op zich laat wachten. Als de huidige zeer lage 
aantallen woningverkopen en bouwvergunningaanvragen nog een jaar 
aanhouden, dan zal in 2014 opnieuw een fors productieverlies optreden. 
Herstel voor de afbouw treedt dan pas in 2015 op. 
De vooruitzichten voor de korte termijn zijn daarmee ongunstig en dit zal een 
zwaar beroep doen op het weerstandsvermogen van de bedrijven, die na een 
langdurige periode van productieverlies en prijsconcurrentie al sterk is aangetast.

Tabel 1 Productieontwikkeling van de afbouwbranche, 2011-2018

Bron: EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2011 20122 2012 2013 2014 2015-183

Stukadoorswerk 1.033 970 -6  -7  -½ 6½
Wand- en plafondmontage 874 813 -7  -4  1½ 4 
Vloerenleggen 466 427 -8½ -5½ 1½ 6 
Terrazzowerk 22 21 -5  -6  -½ 6 
Blokken- en 
elementenstellen  114 103 -9½ -8  2  9½

Totaal 2.509 2.334 -7  -6  ½ 5½

1 Bedragen in prijzen van 2011, exclusief btw
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018

Vanaf 2015: herstel productie

Vanaf 2015 zet het herstel van de afbouwproductie krachtiger door. De totale 
productie van de afbouwbranche groeit op middellange termijn (2015-2018) met 
gemiddeld 5½% per jaar. In 2018 wordt een productieniveau bereikt van € 2,8 
miljard. Dit is € 0,3 miljard meer dan in 2010, maar ligt nog wel 7% onder het 
niveau van 2008.

Voor de woningbouw is het herstel dynamisch. De groei van de woningvoor-
raad loopt in de periode 2015-2018 geleidelijk weer op richting de groei van het 
aantal huishoudens. Dit zorgt voor een krachtig herstel van de nieuwbouwacti-
viteiten van woningen. Door de sterke oriëntatie op woningnieuwbouw vindt 
het krachtigste herstel zodoende plaats in het blokken- en elementenstellen. 
Het herstel in de utiliteitsbouw wordt echter beperkt door de aanhoudende 
leegstand van kantoren, beperkte economische groei en druk op overheden om 
te bezuinigen. Het herstel van de productie in wand- en plafondmontage blijft 
ten opzichte van de andere branches hierdoor het meeste achter.
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Productieherstel in het onderhoud van gebouwen is in deze periode beperkt. 
Het onderhoud van woningen wordt getroffen doordat de koopkracht van 
consumenten nauwelijks toeneemt en door de gevolgen van de verhuurderhef-
fing voor corporaties. Het onderhoud van utiliteitsgebouwen groeit beperkter 
doordat de economische groei ook zeer gematigd is.

Onafgebroken daling in de werkgelegenheid

De werkgelegenheid is sinds het uitbreken van de crisis vier jaar op rij gedaald. 
Bij de huidige vooruitzichten zal de werkgelegenheid ook de komende twee 
jaar verder dalen. Als de woningbouwvraag niet snel aantrekt, zal de daling 
zelfs in 2015 doorzetten. Daarmee is sprake van een uitzonderlijk sombere 
werkgelegenheidsontwikkeling in de afbouwbranche.

De werkgelegenheid zakte, na eerdere forse dalingen, in 2012 met 2½% verder 
weg (zie tabel 2). De daling trof zowel de werkgelegenheid van werknemers als 
de zzp’ers. 

Tabel 2 Werkgelegenheidsontwikkeling van de afbouwbranche, 
 2011-2018

Bron: EIB

 Werkgelegenheid1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

  2011 20122 2012 2013 2014 2015-183

Stukadoorswerk 11.713 11.511 -1½ -6 -2 3
Wand- en plafondmontage 7.317 7.124 -2½ -2½ 0 2½
Vloerenleggen 3.524 3.364 -4½ -4 -½ 3
Terrazzowerk 236 232 -1½ -4½ -2 3½
Blokken- en 
elementenstellen  854 808 -5½ -6½ 0 5½

Totaal 23.644 23.040 -2½ -4½ -1 3

- Bedrijven met 
 personeel 13.298 12.937 -2½ -5½ -2½ 1
- Zzp’ers 9.093 8.849 -2½ -3½ -½ 3½
- Uitzendkrachten4 1.253 1.253 0 0 10½ 15

1 Arbeidsjaren
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018
4 Inclusief gedetacheerden
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In 2013 en 2014 daalt de werkgelegenheid opnieuw met 4½% en 1% naar 
respectievelijk 22.014 en 21.809 arbeidsjaren. Het lichte productieherstel in 2014 
wordt vooral opgevangen door verbetering van de arbeidsproductiviteit en de 
inzet van uitzendkrachten en gedetacheerden.
De werkgelegenheid van de zzp’ers daalt in deze periode relatief minder sterk. 
Dit komt enerzijds door de sterkere oriëntatie op het minder conjunctuurge-
voelige onderhoud van woningen. Anderzijds wordt de omvang van het werk-
gelegenheidsverlies nog onderschat door meetproblemen rond het arbeidsvo-
lume van zzp’ers. Het aantal werkzame zelfstandigen is tijdens de crisis 
volgens het CBS niet gedaald. Informatie over de ontwikkeling van het aantal 
gewerkte uren van zzp’ers geeft echter aan dat ondanks de groei van het aantal 
zzp’ers het totale arbeidsvolume moet zijn gekrompen.

Doordat de arbeidsmarkt met enige vertraging op de productieontwikkeling 
reageert, dient het herstel van de werkgelegenheid zich ook iets later aan.
Zo is pas vanaf 2015 na zes jaren van daling sprake van een herstel van de 
werkgelegenheid. Dan zal de historische trend van een groeiend aantal zzp’ers 
doorzetten. Hierdoor neemt het aantal arbeidsjaren van zzp’ers jaarlijks met 
3½% toe. De werkgelegenheid van bedrijven met personeel neemt op middel-
lange termijn nog slechts bescheiden toe met 1%. De productiegroei biedt ook 
ruimte voor herstel van de arbeidsproductiviteit. 

Bedrijfseconomische ontwikkelingen stemmen somber

In 2011 is de bedrijfseconomische situatie van de afbouwbranche voor het 
derde achtereenvolgende jaar verslechterd (zie tabel 3).

De arbeidsproductiviteit, uitgedrukt in bruto omzet en toegevoegde waarde per 
werkende, is onder invloed van de productieterugval voor het derde jaar op rij 
gedaald. Ook de winstmarges staan in vergelijking met 2008 in vrijwel alle 
branches meer onder druk. 
Met de teruglopende vraag en dalende omzetten daalt ook het totaal geïnves-
teerd vermogen. Hierdoor laten de financiële kengetallen verhoudingsgewijs 
geen enorm slecht beeld zien. Wel zetten enkele neerwaartse trends zich door. 
Zo is onder invloed van de dalende winstmarges de rentabiliteit opnieuw 
gedaald. Ook de liquiditeit, de mate waarin bedrijven direct opeisbare schulden 
kunnen betalen, uitgedrukt in de current ratio, daalde maar bleef wel boven de 
norm van 120%.

Het aantal faillissementen in de CAO Afbouw nam in 2012 sterk toe. Met het 
vooruitzicht dat de afbouwproductie pas vanaf 2015 echt gaat herstellen, zal de 
bedrijfseconomische situatie voorlopig verder verslechteren.

Transformatie van leegstaande kantoren biedt afbouwbranche bescheiden 
impuls

Door de hoge leegstand op de kantorenmarkt is de nieuwbouw van kantoren 
scherp afgenomen. De leegstand concentreert zich in de Randstad en op 
formele locaties (kantoorwijken en bedrijventerreinen). De hoge leegstand zet 
druk op de prijzen waardoor de transformatie (herbestemming) van sommige 
kantoren interessant wordt. Transformatie is vooral kansrijk in groeiregio’s op 
locaties in de stadscentra en stationsgebieden tegen deze centra. De vraaguit-
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 Totaal Stuka- Wand- en Vloeren- Blokken- Zzp’ers
  doors- plafond- leggen en ele-
  werk montage  menten-
     stellen3

 ‘08 ‘11 ‘08 ‘11 ‘08 ‘11 ‘08 ‘11 ‘08 ‘11 ‘08 ‘11

(per werkende
x € 1.000)
Bruto omzet  154 100 109 82 195 110 172 130 175 106 88 68
Verbruik1 82 44 46 32 117 51 91 67 111 53 33 21
Toegev. waarde 72 56 63 51 78 59 81 63 64 53 55 47
Arbeidskosten 44 39 40 37 48 41 45 37 41 40 41 36

(%)
Current ratio 156 157 180 167 155 160 129 140 153 - - -
Solvabiliteit 49 49 60 54 49 50 29 40 56 - - -
RTV 16,6 6,8 19,6 5,7 16,8 6,2 16,6 9,6 6,8 - - -
REV 35,8 19,1 31,0 14,9 44,7 17,7 55,7 30,5 13,1 - - -
Resultaat2 5,2 2,3 5,6 2,0 5,5 1,8 5,2 3,6 3,4 0,8 3,1 1,5

1 Materialen en onderaanneming
2 Resultaat voor belasting na berekende lonen
3 Door lage respons of vrijstelling op de vraag naar de balansstructuur is het niet mogelijk   
 om uitkomsten over de balans en bijbehorende (financiële) kengetallen te geven

Tabel 3  Bedrijfseconomische kencijfers in de afbouwbranche, 
 2008 en 2011 

Bron: EIB

val in de nieuwbouw van kantoren die ook de afbouw zal raken, wordt door de 
bijdrage van de afbouw aan deze transformaties deels opgevangen. Op basis 
van een regionale kantorenmarktverkenning zal tot 2020 naar verwachting 
bijna 400.000 m2 kantoorruimte worden getransformeerd die tot € 286 miljoen 
bouwproductie leidt, waarvan € 71 miljoen afbouwproductie. Het gaat om een 
bescheiden effect in een periode van 10 jaar.

CAO Afbouw onder druk

Het aantal werknemers waarop de CAO Afbouw van toepassing is, is tussen 
2007 en 2012 met 42% gedaald tot 6.206. Opheffingen en inkrimping van het 
personeelsbestand door bedrijven liggen hieraan ten grondslag. Met de ver-
wachte productie- en werkgelegenheidsdaling op de korte termijn, kunnen 
uiteraard ook weer dalingen in het CAO Afbouw worden verwacht. De flexibele 
schil vormt een aanzienlijk deel in de ‘personeelsvoorziening’ van bedrijven. 
Van het uitgevoerde werk wordt 35% gedaan door ingehuurd personeel. De 
helft van de afbouwbedrijven ziet vooral de inhuur van zzp’ers als mogelijkheid 
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om in de toekomst in personeel te voorzien. Redenen voor afbouwbedrijven om 
voor flexibele arbeidskrachten te kiezen, liggen vooral in de uitvoering van 
werk bij pieken in de productie, lagere (arbeids-)kosten en het biedt de afbouw-
bedrijven de gewenste flexibiliteit. Deze ontwikkelingen kunnen consequenties 
hebben voor de betaalbaarheid van collectieve uitgaven, waarvan de bekosti-
ging via de CAO is 
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1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze marktstudie beschrijft recente ontwikkelingen en verwachtingen rond 
productie, werkgelegenheid en bedrijfseconomische situatie 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 het Bedrijfschap Afbouw. Doel van 
deze jaarlijkse publicatie is om een actueel marktbeeld te schetsen. De publica-
tie duidt onder ander het belang van de branches binnen de totale Nederlandse 
bouwproductie en werkgelegenheid.

In dit rapport wordt gedetailleerd ingegaan op recente ontwikkelingen (2012) 
en vooruitzichten voor de korte termijn (2013-2014) voor de bouw in het 
algemeen en voor de afbouwbranche in het bijzonder. Ook wordt een doorkijkje 
gegeven op ontwikkelingen op de middellange termijn (2015-2018).

1.2 Totale bouwproductie

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)
• grond-, water- en wegenbouw (investeringen en onderhoud)
• externe onderaanneming1

Figuur 1.1 geeft het aandeel in de totale bouwproductie2 in 2011 (€ 56 miljard) 
naar sector weer. Van de totale b&u-productie (woningbouw en utiliteitsbouw)
bestaat de helft uit nieuwbouwactiviteiten. Herstel en verbouw heeft een
aandeel van meer dan een kwart. Het onderhoud heeft een aandeel van ruim
een vijfde. Bij de gww-productie (grond-, water- en wegenbouw) bestaat ruim
twee vijfde uit onderhoud en het overig deel uit nieuwbouw (investeringen).

1.3 De afbouwbranche: onderdeel van de afbouwsector en de bouwproductie

Samenstelling van de productie
De bouwproductie bestaat uit een breed pakket van activiteiten die door 
verschillende typen bedrijven worden gerealiseerd. Figuur 1.2 geeft de verhou-

1 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.  
2 Exclusief interne leveringen, machines, overige investeringen, uitvoer, handelsmarges en   
 btw.
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dingen weer zoals die in 2011 golden. De gespecialiseerde bouw bestaat weer 
uit een aantal zelfstandige groepen van specialistische werkzaamheden. 

Centraal in deze publicatie staan de activiteiten van de bedrijven die onder de 
reikwijdte vallen van het Bedrijfschap Afbouw (de afbouwbranche). Registratie 
bij het bedrijfschap is verplicht voor alle bedrijven die werkzaamheden verrich-
ten die onder het bedrijfschap vallen. Het bedrijfschap heeft de geregistreerde 
bedrijven ingedeeld in één van de volgende onderdelen:
• Stukadoorswerk;
• Wand- en plafondmontage;
• Vloerenleggen;
• Terrazzowerk;
• Blokken- en elementenstellen.

De activiteiten van de bedrijven die onder de reikwijdte vallen van het Bedrijf-
schap Afbouw is niet geheel vergelijkbaar met de activiteiten die vallen onder 
de indeling van het CBS ‘Afwerkingsbedrijven’ (SBI 2008 - code 433). In bijlage A 
wordt een koppeling gelegd tussen de door het bedrijfschap gehanteerde 
indeling, de CAO Afbouw en de indeling van het CBS. 

Vooruitlopend op de beschrijving van de afbouwbranche is in figuur 1.2 het 
aandeel van de afbouwbranche in de totale bouwsector weergegeven: 4%. 
Daarnaast wordt de samenstelling van de productie van de afbouwbranche 
weergegeven. Stukadoorswerk heeft het grootste aandeel binnen de afbouw-
branche (41,2%). Het stukadoorswerk wordt op de voet gevolgd door de wand- 

Bron: EIB

Figuur 1.1 De bouwproductie naar sector, 2011, aandelen in procenten

Bron: CBS, EIB

Woningbouw
42%

Utiliteitsbouw
28%

Grond-, water- en 
wegenbouw

26%

Externe 
onderaanneming

4%
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en plafondmontage (34,8%). Vloerenleggen, terrazzowerk en blokken- en 
elementenstellen waren samen goed voor 23,6% van de productie. Vloerenleg-
gen is hiervan het grootst.

Bron: EIB

Figuur 1.2 Verdeling van de bouwproductie1 per sector, 2011

Bron: CBS, EIB

1 Exclusief externe onderaanneming

Stukadoorswerk Bedrijven Stukadoorswerk Zzp'ers
Wand- en plafondmontage Bedrijven Wand- en plafondmontage Zzp'ers
Vloerenleggen Bedrijven Vloerenleggen Zzp'ers

Terrazzowerk
Blokken- en elementenst. Bedrijven Blokken- en elementenst. Zzp'ers

Afbouw-
branch

4%

B&u
35%

Gww
16%

Gespecialiseerde 
bouw

45%

25%

17%

26%

8%

16%

3%1% 3% 1%
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Samenstelling van de bedrijvenpopulatie
Er zijn 9.623 bedrijven bij het Bedrijfschap Afbouw geregistreerd, die in 2011 al 
actief waren. Van de bedrijven in de afbouwbranche bestaat 79% uit bedrijven 
zonder personeel (zzp’ers). Ruim de helft van de bedrijven (60%) is actief in het 
stukadoorswerk, ruim een kwart (26%) in wand- en plafondmontage. Tabel 1.1 
geeft een uitgebreider overzicht van de bedrijvenpopulatie.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’er)

Een zzp’er is geen eenduidige rechtsvorm, waarop bedrijven kunnen 
worden geselecteerd. Om zzp’ers uit de registratiebestanden van het 
Bedrijfschap Afbouw te onderscheiden, worden bedrijven met meer dan 
één persoon in deze studie gezien als bedrijf met personeel, met uitzon-
dering van een VOF met twee vennoten. Zij worden als één bedrijf meege-
rekend bij de zzp’ers, maar als twee personen bij de werkgelegenheid van 
zzp’ers. 

Deze behandeling van een VOF met twee vennoten wijkt sinds de vorige 
marktstudie af van die in eerdere jaren. Toen werden deze bedrijven nog 
tot de bedrijven met personeel gerekend. Het gevolg van de nieuwe 
aanpak is dat nu verschil is ontstaan tussen het aantal bedrijven en de 
werkgelegenheid van zzp’ers.

Tabel 1.1 Populatie naar sector, 2011

Bron: Registratiebestanden Bedrijfschap Afbouw, bewerking EIB

 Zzp’ers1 Bedrijven Totaal3

  met personeel2

 Aantal % Aantal % Aantal %

Stukadoorswerk 4.815 63,0 968 48,8 5.783 60,1
Wand- en plafondmontage 1.945 25,5 570 28,7 2.515 26,1
Vloerenleggen 499 6,5 333 16,8 832 8,6
Terrazzowerk 72 0,9 25 1,3 97 1,0
Blokken- en elementenstellen 307 4,0 89 4,5 396 4,1

Totaal  7.638 100 1.985 100,0 9.623 100,0

1 Bedrijven waarin één persoon werkzaam is, inclusief vennootschappen onder firma (VOF)   
 met twee vennoten
2 Bedrijven waarin meer dan één persoon werkzaam is, exclusief vennootschappen onder   
 firma (VOF) met twee vennoten
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2 Ontwikkeling van de totale bouwproductie

Na de crisis in 2009 en 2010 wordt de bouw geconfronteerd met een tweede fase van 
krimp. Na een kort herstel in 2011 krimpt de bouwproductie in 2012 en 2013. De 
zwaarste klappen vallen in de woningbouw. Het verlaagde btw-tarief biedt dit en 
volgend jaar nog enige terugwerkende kracht. Als de vergunningverlening in de 
marktsector van de woningbouw in 2013 weer op gang komt, kan de bouwproductie 
aantrekken. Hier liggen tevens de belangrijkste (neerwaartse) risico’s rond de ramingen.

2.1 Bouwproductie in 2012

Bouw zwaar getroffen door tweede recessie in korte tijd
Na de crisis in 2009 en 2010 en een kortstondige opleving in het begin van 2011 
is de bouwproductie in 2012 opnieuw fors teruggelopen. Als gevolg van de euro-
crisis raakte de Nederlandse economie voor de tweede maal in korte tijd in een 
recessie. De bouwproductie werd zwaar getroffen en kromp het afgelopen jaar 
met 7%, waarbij de investeringen over een breed front wegzakten. Alleen het 
onderhoud van gebouwen handhaafde zich op het niveau van 2011. De bouw-
productie heeft sinds het aanbreken van de crisis in 2012 een nieuw dieptepunt 
bereikt (€ 52,4 miljard in prijzen 2011).

Weggevallen impuls tijdelijke btw-verlaging
De terugval in investeringen liep weinig uiteen tussen de woningbouw en de 
utiliteitsbouw. In de woningbouw daalde het nieuwbouwvolume met 10%. De 
productiedaling bij herstel en verbouw van woningen was met 9% nauwelijks 
minder omvangrijk. Het wegvallen van de impuls van de tijdelijke btw-verla-
ging speelde een rol bij deze sterke productiedaling. In de utiliteitsbouw 
daalden de nieuwbouw en de herstel en verbouw met respectievelijk 9 en 7%. 
Bij het onderhoud van zowel woningen als van utiliteitsgebouwen stabiliseerde 
het productievolume.

Vooruitlopende indicatoren wijzen op verdere productiedaling in 2013
Naast de lage aantallen woningverkopen en verleende bouwvergunningen 
laten ook de orderportefeuilles van bouwbedrijven een dalende ontwikkeling 
zien. Na een ongekende scherpe daling in de zomer van 2008 toonden de 
orderportefeuilles van de woning- en de utiliteitsbouw in de eerste helft van 
2011 een opleving. Deze opleving was van beperkte duur. Vanaf de zomer van 
2011 daalt de orderportefeuille van de woningbouw in gestaag tempo verder tot 
5,1 maanden, wat ver onder de al lage niveaus van 2010 ligt. De orderportefeuil-
les in de utiliteitsbouw daalden eerst, maar liepen in de tweede helft van 2011 
vervolgens weer op. Ook dit herstel was tijdelijk. De orderportefeuilles in de 
utiliteitsbouw liggen eind 2012 inmiddels onder het laagste niveau van 2010. De 
ontwikkeling van de orderportefeuilles in de bouw wijzen duidelijk in de 
richting van verdere krimp van de bouwproductie in 2013.
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Bron: EIB

Figuur 2.1 Volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde in de bouw 
 en het overig bedrijfsleven, 2010-2012 (mutaties in procenten)

Bron: EIB

Bron: EIB

Figuur 2.2 Orderportefeuilles in de woning- en utiliteitsbouw, januari 
 2004 tot en met januari 2013 (maanden werk)

Bron: EIB
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2.2 Vooruitzichten voor 2013 en 2014

Verslechterde economische situatie leidt tot nieuw dieptepunt
In de tweede helft van 2012 verslechterde de economische situatie in de 
eurolanden opnieuw. In het derde kwartaal werd Nederland met een daling van 
het bruto binnenlands product (bbp) van 1½% ten opzichte van het voorgaande 
kwartaal relatief sterk getroffen. Het Centraal Planbureau verwacht dat de 
Nederlandse economie in 2013 opnieuw zal krimpen, waarbij pas in de tweede 
helft van 2013 enig economisch herstel optreedt. De verslechterde economische 
situatie in 2012 en 2013 heeft belangrijke gevolgen voor de bouwproductie in 2013.

De totale bouwproductie daalt in 2013 naar verwachting met 5%, waarbij alle 
onderdelen krimpen. Na de forse productieverliezen in 2009 en 2010 is in 2012 
en 2013 zo sprake van een tweede fase van teruggang. De totale bouwproductie 
daalt tot het voorlopige dieptepunt van € 49,9 miljard (prijzen 2011) en ligt 
hiermee ruim 20% onder het niveau van voor het uitbreken van de crisis. 

Tabel 2.1 Jaarlijkse verandering van de voor de afbouwbranche relevante
 bouwproductie naar soort werk, 2011-2018

Bron: CBS, EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2011 20122 2012 2013 2014 20183

Woningbouw
- nieuwbouw 11.487 10.350 -10 -8½ 3 9
- herstel en verbouw 6.492 5.900 -9 -8 -1½ 6
- onderhoud 5.361 5.350 0 -1½ -1 1

Utiliteitsbouw
- nieuwbouw 7.817 7.125 -9 -5 2 3½
- herstel en verbouw 4.353 4.050 -7 -2 3½ 4
- onderhoud 3.797 3.800 0 -2 -1½ 2

Totaal b&u 39.307 36.575 -7 -5½ 1 5

Totale bouwproductie4 56.354 52.400 -7 -5 ½ 4

1 Bedragen in prijzen van 2011, exclusief btw
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018
4 Inclusief gww en externe onderaanneming



22

Tabel 2.1 vat de belangrijkste uitkomsten van de ramingen voor de afbouw 
relevante bouwproductie3 samen en geeft ook een overzicht van de ontwikke-
lingen in de afgelopen twee jaar.

Beleidsmaatregelen zetten investeringen in wonen onder druk
De totale woningbouwproductie neemt in 2013 met 8½% af. De daling van de 
nieuwbouw en de herstel en verbouw van woningen loopt nauwelijks uiteen. 
Naast de verslechterde economische situatie spelen hierbij ook beleidsmaatre-
gelen een grote rol. De in het Lente- en Regeerakkoord opgenomen beperkingen 
van de hypotheekrenteaftrek verlagen de vraag naar woonkwaliteit. Hiermee 
worden de investeringen in woningen gedurende een langere periode gedrukt. 
De voorgenomen verhuurderheffing heeft negatieve gevolgen voor de kasstro-
men van corporaties, waardoor ook de investeringen en het onderhoud worden 
beperkt. De vergunningverlening is in 2012 al sterk teruggelopen bij de corpora-
ties. De corporaties werden vorig jaar ook al geconfronteerd met scherpere 
liquiditeitseisen vanuit het toezicht en de noodzaak om de problemen rond 
Vestia te gaan oplossen.

Ondanks de sterke afname van het totaal aantal vergunningen in 2012 (41.000 
woningen) blijft de daling van het aantal voltooide woningen door eerder 
afgeven vergunningen nog beperkt tot 51.500. Dit aantal ligt wel beduidend 
lager dan de uitbreiding van het aantal huishoudens. Dit betekent dat de 
bezettingsgraad van woningen verder stijgt. Onder invloed van de koopkracht-
daling bij consumenten en de sterk teruglopende kasstromen bij corporaties 
neemt het onderhoud van woningen met 1½% af

Zeer gematigde economische groei drukt bedrijfsinvesteringen
Bij de utiliteitsbouw is de productiedaling beperkter dan bij de woningbouw. 
Door lagere bezettingsgraden en verslechterde winstperspectieven neemt de 
nieuwbouw in opdracht van de marktsectoren verder af en door bezuinigingen 
neemt ook de nieuwbouw van de budgetsectoren (zorg, onderwijs, overheid) af. 
De daling van de totale nieuwbouw bedraagt 5% in 2013. De herstel en verbouw 
van utiliteitsgebouwen reageert wat minder sterk op de conjunctuurschomme-
lingen en daalt met 2%. Het onderhoud van utiliteitsgebouwen wordt vaker 
uitgesteld of soberder uitgevoerd. Het onderhoud van utiliteitsgebouwen daalt 
hierdoor met 2%. 

Figuur 2.3 geeft de samenhang tussen de ontwikkeling van de bouwproductie, 
die van de gespecialiseerde bouw (waar de afbouwbranche onderdeel van is) en 
die van het bruto binnenlands product tussen 2003 en 2014. Uit de figuur blijkt de 
sterke conjunctuurgevoeligheid van de bouwproductie. Ook laat de figuur zien 
dat na economisch herstel de bouwproductie met vertraging volgt vanwege de 
benodigde doorlooptijd om van bouwplan tot feitelijke bouwproductie te komen. 

Omslagpunt: alleen stabilisatie bij gematigd economisch herstel in 2014
Bij een gematigd herstel van de Nederlandse economie in 2014 kan de bouw 
zich in dat jaar stabiliseren. Het herstel vindt voornamelijk plaats in de woning- 

3 De productie omvat de toegevoegde waarde van de bedrijfstak bouwnijverheid en bouw-  
 installatiebedrijven plus het verbruik van goederen en diensten. Hierin zijn interne   
 leveringen binnen de bedrijfstak (onderaanneming), aanschaf van machines, overige   
 investeringen, saldo van uitvoer van diensten en handelsmarges niet opgenomen.
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en utiliteitsbouw. Het vergt vanwege de benodigde doorlooptijd van projecten 
enige tijd voordat het herstel van de vraag in de bouwproductie doorwerkt.

In 2014 neemt de nieuwbouwproductie van woningen met 3% toe. Het aantal 
voltooide woningen neemt toe tot 53.000, maar de getroffen beleidsmaatrege-
len drukken het productievolume. Dezelfde maatregelen zorgen ervoor dat de 
herstel- en verbouwproductie met 1½% nog licht verder krimpt. De utiliteits-
nieuwbouw herstelt door de aantrekkende economische groei met 2%, terwijl 
de herstel en verbouw hier met een groei van 3½% iets sneller reageert op het 
economisch herstel. Bij het onderhoud van woningen en utiliteitsgebouwen is 
sprake van enige krimp in 2014.

Het is echter moeilijk om het omslagpunt te voorspellen. Hierdoor is het niet 
uit te sluiten dat het herstel langer op zich laat wachten. Als de huidige zeer 
lage aantallen woningverkopen en verleende bouwvergunningen nog een jaar 
zouden aanhouden, dan zal in 2014 opnieuw een fors productieverlies optreden 
bij de woningbouw. Herstel voor de bouw treedt dan pas in 2015 op.

2.3 Vooruitzichten op middellange termijn

Huishoudensgroei zorgt voor herstel woningbouw
Vanaf 2015 kan de bouwproductie weer duidelijk herstel vertonen. In de jaren 
2015-2018 neemt de totale bouwproductie met gemiddeld 4% per jaar toe. Het 
sterkste herstel vindt plaats bij de nieuwbouw van woningen door autonome 

Bron: EIB

Figuur 2.3 Samenhang tussen de ontwikkeling van het BBP, de 
 bouwproductie en de gespecialiseerde bouw, 2003-2014 
 (mutaties in procenten)

Bron: CBS, CPB, EIB
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marktontwikkelingen (zie kader Autonome ontwikkelingen). De groei van de 
woningvoorraad loopt in deze periode geleidelijk weer op richting de groei van 
het aantal huishoudens.

Lente- en Regeerakkoord drukt bouwproductie
Het bouwvolume wordt wel gedrukt door kabinetsmaatregelen ten aanzien van 
koopwoningen. De negatieve effecten van de beperking van de hypotheekren-
teaftrek zijn groter dan de positieve effecten van de verlaging van de over-
drachtsbelasting. Ook de investerings- en onderhoudsactiviteiten van corpora-
ties staan onder druk door de verhuurderheffing. Zonder het pakket aan 
maatregelen in het Lente- en Regeerakkoord zou de bouwproductie op middel-
lange termijn bijna 15% hoger kunnen uitvallen dan nu het geval zal zijn (EIB, 
2012). Het in februari 2013 afgesloten Woonakkoord beperkt deze productieda-
ling in enige mate, maar op hoofdlijnen blijven de geschetste ontwikkelingen 
voor de afbouwbranche overeind.

Het aantal voltooide woningen loopt op tot 73.000 in 2018. De nieuwbouwpro-
ductie neemt hierbij met gemiddeld 9% per jaar toe, waarbij onder invloed van 
beleid wel minder dure woningen worden gebouwd. Ook de herstel en verbouw 
van woningen groeit ondanks dezelfde beleidsinvloeden op middellange 
termijn met gemiddeld 6% per jaar nog relatief sterk.

Utiliteitsbouw herstelt gematigd
De overige onderdelen van de bouwproductie laten in deze periode een meer 
gematigde groei zien. De opleving van de utiliteitsbouw wordt beperkt door het 
gematigde productieherstel bij bedrijven, de aanhoudende leegstand van 
kantoren en de bezuinigingen bij de overheden. De utiliteitsbouw kan een 
beperkte groei realiseren van gemiddeld 3½% per jaar. De groei van de herstel 
en verbouw ligt met gemiddeld 4% per jaar daarbij iets boven die van de 
nieuwbouw.

Lage economische groei beperkt onderhoudsbudgetten
De groei van de onderhoudsmarkt bedraagt op middellange termijn gemiddeld 
1½% per jaar. Door het uitblijven van koopkrachtverbetering en een bescheiden 
economische groei is er slechts beperkte ruimte voor meer onderhoudsuitga-
ven. Als gebruikelijk groeit het onderhoud van utiliteitsgebouwen sterker dan 
dat van woningen.

Bouwproductie in 2018 ruim onder niveau 2008
De totale bouwproductie zal in de periode 2015-2018 naar verwachting met 
gemiddeld 4% per jaar toenemen. In 2018 wordt hiermee een productieniveau 
bereikt van € 59,2 miljard. Dit is € 9½ miljard meer dan op het dieptepunt in 
2013, maar ligt nog altijd € 5 miljard onder het niveau van 2008.

De productiecijfers voor de verschillende jaren en de verschillende onderdelen 
van de bouw zijn in niveaus (constante prijzen) weergegeven in tabel 2.1. Tabel 
2.1 brengt ook de verwachte procentuele veranderingen van de bouwproductie 
per sector op middellange termijn in beeld. Figuur 2.4 geeft de verwachte 
ontwikkeling van de b&u-markt in constante prijzen van 2011.
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Onzekerheden rond de ramingen

Uitgangspunt voor de ramingen is het meest recente economische beeld 
voor Nederland van het CPB, die voor 2012 uitgaat van een krimp van een 
½%. In de daaropvolgende jaren is rekening gehouden met een meer 
trendmatig economische groei. Bij de onzekerheid wordt al snel gedacht 
aan nog ongunstigere scenario’s, maar de groei van de Nederlandse 
economie kan ook gunstiger uitpakken. Gelet op het beschikbare arbeids-
aanbod en de structurele productiviteit is er ruimte voor een meer dan 
trendmatige groei op middellange termijn. 

Aan de andere kant lijken meer simultane ombuigingen bij overheden, 
zowel in Nederland als elders in Europa, steeds waarschijnlijker te wor-
den. Voor de bouwsector is het beleid van de Nederlandse overheid van 
groot belang. Van veel maatregelen in het Regeerakkoord moet nog 
worden bepaald hoe deze worden ingevuld.

Lastenverzwaring via de koopkracht zal vooral de woningbouw treffen, 
terwijl bezuinigingen eerder de utiliteitsbouw raken. Bij bezuinigingen 
richting lagere overheden zullen ook de investeringen in publieke utili-
teitsgebouwen worden getroffen. Gevolgen van het beleid op de werkgele-
genheid werken ook door in de vraag naar nieuwbouwwoningen en – met 
enige vertraging – naar kantoorruimte. Tot slot zullen ingrepen op de 
hypotheekmarkt negatieve gevolgen hebben voor de woningbouwproductie.

Bron: EIB

Figuur 2.4 Ontwikkeling van de bouwproductie per deelmarkt, 2008-2018
 (mln euro, prijzen 2011)

Bron: EIB
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Autonome ontwikkelingen wijzen op herstel woningbouw op middel-
lange termijn (EIB, 2012)

Hoewel het moment waarop het herstel op de woningmarkt zal inzetten 
met veel onzekerheid is omgeven, wijzen onderliggende krachten aan 
zowel de aanbodzijde als de vraagzijde duidelijk in de richting van herstel 
op middellange termijn.

Aan de aanbodzijde geldt dat de woningbouwproductie inmiddels zo ver 
is teruggezakt dat deze aansluiting gaat vinden bij de sterk gedaalde 
vraag. De groei van de woningvoorraad bedraagt in de periode 2010-2013 
nu 185.000 woningen, terwijl het aantal huishoudens met 275.000 is 
toegenomen. In de centrale projectie voor de periode 2014-2016 neemt de 
woningvoorraad met 145.000 woningen toe, terwijl de structurele huis-
houdensgroei wordt geschat op 185.000. Daarmee is in 2010-2016 sprake 
van een periode waarin de structurele groei van het aantal huishoudens 
de groei van de woningvoorraad met 130.000 heeft overtroffen. Afgezet 
tegen de groep (mobiele) eerste huizenkopers tot 45 jaar zou dit neerko-
men op een verhoging van de toetredingsleeftijd tot de koopsector met 
anderhalf jaar. In de raming wordt daarmee impliciet verondersteld dat 
deze hogere toetredingsleeftijd structureel wordt en niet verder toeneemt. 
Bij deze uitgangspunten zal het woningaanbod geleidelijk weer
oplopen richting de groei van het aantal huishoudens.

Aan de vraagzijde gaan de inmiddels stevig gedaalde koopprijzen de vraag 
stimuleren. Het dilemma hier is dat terwijl de lagere prijsniveaus aantrek-
kelijk zijn voor koopstarters, de prijsontwikkeling juist stimuleert om de 
koopbeslissing nog uit te stellen. De bodem in de prijzen wordt door het 
verkrappen van het aanbod gelegd, waardoor de woningbouwproductie
in ons land ver en langdurig is weggezakt. Op het moment dat de bodem 
in de prijsvorming wordt bereikt, kan het herstel krachtig zijn. Tijdens de 
kortstondige opleving in de loop van 2010 hebben we ook kunnen vast-
stellen dat de verkopen van nieuwbouwwoningen weer stevig aantrokken 
na de zeer zware daling in de daaraan voorafgaande periode.

Voor de productie van sociale huurwoningen is niet de vraag, maar het 
aanbod bepalend. Er is bij de vigerende condities in het algemeen veel 
vraag naar sociale huurwoningen met vaak lange wachtlijsten voor 
woningzoekenden. De nieuwbouw van sociale huurwoningen en ook
bouwactiviteiten in de sfeer van herstel en verbouw en onderhoud van 
sociale huurwoningen worden daarmee primair bepaald door het gedrag 
van woningcorporaties. Dit gedrag hangt weer af van de voorkeuren van 
de woningcorporaties en de (financiële) mogelijkheden die zij hebben om 
hun doelen te realiseren. In dit verband is het overheidsbeleid van groot 
belang en de actuele discussie naar aanleiding van de voornemens met 
betrekking tot huurliberalisatie en de verhuurderheffing uit het Regeerak-
koord onderstreept dit punt. 

Voor de koopmarkt zijn de besluiten rond de hypotheekrenteaftrek en de 
overdrachtsbelasting weer van groot belang voor de woningvraag en 
daarmee ook voor de bouwproductie in de komende jaren.
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3 Totale afbouwbranche

Na het lichte herstel in 2011 stond 2012 weer in het teken van productieverlies voor de 
afbouwbranche. De afbouwproductie nam in 2012 met 7% af. De tweede fase van 
teruggang zorgt voor een verdere productiedaling in 2013 met 6% tot € 2,2 miljard. De 
afbouwproductie stabiliseert in 2014 op dit niveau. Vanaf 2014 begint voorzichtig her-
stel, maar het productieniveau van 2008 komt, in ieder geval voorlopig, niet meer terug. 
Na eerdere forse dalingen nam de totale werkgelegenheid in de afbouwbranche in 2012 
met 2½% verder af. De daling trof zowel de werkgelegenheid van werknemers als de 
zzp’ers. In 2013 en 2014 neemt de totale werkgelegenheid in de afbouwbranche met 
respectievelijk 4½% en 1% verder af. De werkgelegenheid van de zzp’ers daalt relatief 
minder sterk. Dit komt enerzijds door de sterkere oriëntatie op het minder conjunctuur-
gevoelige onderhoud van woningen. Anderzijds wordt de omvang van het werkgele-
genheidsverlies nog onderschat door meetproblemen rond het arbeidsvolume van 
zzp’ers. Het aantal werkzame zelfstandigen is tijdens de crisis volgens het CBS niet 
gedaald. Informatie over de ontwikkeling van het aantal gewerkte uren van zzp’ers 
geeft echter aan dat ondanks de groei van het aantal zzp’ers het totale arbeidsvolume 
moet zijn gekrompen. Eerst zal in 2014 de vraag naar uitzendkrachten en gedetacheer-
den weer toenemen. Bedrijven benutten eerst de flexibele schil voordat zij vast perso-
neel gaan aantrekken. Vanaf 2015 zal de historische trend van relatief meer zzp’ers 
dan werknemers doorzetten, waardoor het aantal arbeidsjaren van zzp’ers jaarlijks 
met 3½% toeneemt. 
De bedrijfseconomische situatie van de afbouwbranche is in 2011 over de gehele linie 
onder invloed van de recessie ten opzichte van 2008 verder verslechterd. Met het 
vooruitzicht dat de afbouwproductie pas vanaf 2015 echt gaat herstellen zal in de 
komende jaren veel van het weerstandsvermogen van de afbouwbedrijven worden 
gevergd.

3.1 Marktontwikkeling

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de verwachte productieontwikkeling. In de 
tabel is naast de totale afbouwbranche ook onderscheid gemaakt naar bedrij-
ven en zzp’ers.

Ontwikkeling in 2011-2012: herstel 2011 in 2012 weer teniet gedaan
Na het kortstondige herstel in 2011 nam de productie van de gehele afbouw-
branche in 2012 weer af met 7% (zie tabel 3.1). Dit beeld komt overeen met de 
ontwikkeling in de totale b&u. De afbouwproductie zit overwegend iets meer in 
nieuwbouw en later in het bouwproces dan de gehele bouw. Hierdoor loopt, in 
vergelijking met de gehele bouw, het productiebeeld over de jaren heen licht 
uiteen.

Korte termijn 2013-2014: gemengd beeld na verder verval
Doordat de economie ook in 2013 nog krimpt, zal de productie van de totale 
afbouwbranche in 2013 met 6% opnieuw afnemen. De stukadoors en blokken- 
en elementenstellers die vooral actief zijn in de woningbouw verliezen relatief 
de meeste productie. De productie komt in 2013 uit op een niveau van circa 
€ 2,2 miljard. 
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In 2014 stabiliseert de afbouwproductie in lijn met de gehele bouwproductie. 
Stukadoors- en terrazzowerk verliezen, door de relatief latere inzet in het 
bouwproces, nog ½% productie terwijl de andere branches al licht herstel laten 
zien. Ook in 2014 ligt de productie op circa € 2,2 miljard.

Tabel 3.1 Productieontwikkeling in de totale afbouwbranche, 2011-2018

Bron: CBS, EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2011 20122 2012 2013 2014 2015-183

Bedrijven 1.765 1.643 -7 -5½ 1  5½
Zzp’ers 744 691 -7 -6½ -½ 6½

Totaal 2.509 2.334 -7 -6 ½ 5½

1 Bedragen in prijzen van 2011
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018

Effect van tijdelijke verlaging btw-tarief 2013

Het kabinet heeft besloten om het btw-tarief op het onderhoud van 
woningen tijdelijk te verlagen naar 6%. De regeling geldt voor de periode 
1 maart 2013 – 28 februari 2014. Het lage tarief geldt alleen voor de ar-
beidskosten. Het totale bouwvolume van herstel, renovatie en onderhoud 
aan woningen bedroeg in 2012 € 12 miljard. Het lage btw-tarief heeft 
alleen voordeel voor eigen woningen. In totaal gaat het om werk met een 
marktomvang van € 10 miljard in 2012, 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 tariefvoordeel te kunnen profiteren. Per saldo 
neemt het bouwvolume als gevolg van de tijdelijke maatregel toe met 
€ 600 miljoen. Naarmate afbouwbedrijven actiever zijn in de markt van 
verbetering van koopwoningen, kunnen zij hier ook van profiteren.

Middellange termijn 2015-2018: herstel krachtig door woningnieuwbouw
Wanneer vanaf 2015 herstel van de economie en de bouw doorzet, zal pas 
herstel optreden in de afbouwbranche. Door het relatief sterke herstel van de 
nieuwbouw van woningen is de productiegroei het sterkst bij de blokken- en 
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elementenstellers. Zij zijn hiervoor ook het sterkst door de recessie getroffen. 
Door de relatief sterkere oriëntatie op de bedrijfsgebouwen en woningcorpora-
ties blijft het groeiherstel in de wand- en plafondmontage 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.

Afbouwbranche verliest een kwart omzet ten opzichte van 2008
De omzet van de afbouwbranche zal in 2013 26% lager liggen dan in 2008. Geen 
van de afbouwbranches behaalt op middellange termijn het productieniveau 
van voor de recessie. Vooral de wand- en plafondmontage en het vloerenleggen 
halen het productieverlies niet meer in. De bedrijven in het stukadoorswerk en 
blokken- en elementenstellen halen door het sterkere herstel van de 
woning(nieuw-)bouw een groot deel van het productieverlies weer in. Naar 
verwachting zullen de wand- en plafondmontagebedrijven er wel in slagen om 
jaarlijks marktaandeel te winnen door ook werkzaamheden van andere 
gespecialiseerde activiteiten (schilders, installatie, etc.) als onderdeel van het 
eigen werk op te nemen en te coördineren.

Per saldo kleine verschuivingen in productieverdeling
De uiteenlopende ontwikkelingen van de diverse onderdelen binnen de af-
bouwbranche, brengen per saldo maar kleine verschuivingen teweeg in de 
productieverdeling (zie tabel 3.2). Het aandeel van stukadoorswerk en blokken- 
en elementenstellen neemt in 2018 ten opzichte van 2011 licht toe, wat ten 
koste gaat van de wand- en plafondmontage. Het vloerenleggen en terrazzo-
werk handhaven hun aandeel in de totale afbouwbranche.

Bron: EIB

Figuur 3.1 Productieontwikkeling binnen de afbouwbranche, index 
 2008=100, 2008-2018

Bron: EIB
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Hoofaannemers blijven belangrijkste opdrachtgevers
Hoofdaannemers blijven de belangrijkste opdrachtgevers voor afbouwbedrij-
ven. Van de omzet in 2011 kwam 62% in opdracht van hoofdaannemers tot 
stand. Met het aandeel van opdracht gevende afbouwbedrijven erbij werd in 
totaal driekwart van de omzet uit onderaanneming verkregen. Dit aandeel is in 
de periode 2008-2011 redelijk stabiel.
In tegenstelling tot vorige jaren is het belang van bedrijven als opdrachtgever 
licht afgenomen. Dit komt mogelijk door het wegvallen van investeringen door 
bedrijven in utiliteitsgebouwen. Het belang van particulieren en vve’s als 
opdrachtgever is daarentegen licht toegenomen naar 14% van de omzet in 2011. 
De toename van het belang in de omzet kan deels worden verklaard door de 
tijdelijke verlaging van het btw-tarief op onderhoud van woningen in 2010-
2011. Deze heeft geleid tot het eerder uitvoeren van werkzaamheden die 
mogelijk ook afbouwwerk met zich meebrachten. Eenzelfde effect kan mogelijk 
voor 2013 worden verwacht.
In vergelijking met de bedrijven met personeel verkregen zzp’ers naar verhou-
ding meer omzet van afbouwbedrijven (inhuur) en particulieren.

Merendeel van omzet blijft in concurrentie te worden verkregen
Het merendeel van de omzet (77%) werd in 2011 in concurrentie verkregen. Ten 
opzichte van voorgaande jaren blijft het aandeel stabiel. De komende tijd staat 
er een sterke druk op de bestedingsmogelijkheden van diverse opdrachtgevers. 
Een groot deel van de omzet zal waarschijnlijk in concurrentie verkregen 
blijven worden. In vergelijking met de bedrijven met personeel verkregen 
zzp’ers naar verhouding een aanzienlijk kleiner deel van de omzet in concur-
rentie. In dit geval geeft mogelijk een groter deel van de opdrachtgevers de 
voorkeur aan het werken met vaste (zzp) relaties.

Net als in eerdere jaren werden opdrachten vooral tegen een aanneemsom 
uitgevoerd (55%). Van de opdrachten kwam 33% tegen een tarief per meter tot 
stand. In vergelijking met de bedrijven met personeel kwam bij zzp’ers naar 

Tabel 3.2 Productieontwikkeling van de totale productie van de 
 afbouwbranche, 2011-2018, miljoen €, prijzen 2011

Bron: EIB

 2011 Aandeel 2018 Aandeel
  in %  in %

Stukadoorswerk 1.033 41,2 1.163 42,0
Wand- en plafondmontage 874 34,8 926 33,5
Vloerenleggen 466 18,6 514 18,6
Terrazzowerk 22 0,9 24 0,9
Blokken- en elementenstellen 114 4,5 139 5,0

Totaal afbouwbranche 2.509 100,0 2.766 100,0
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verhouding een aanzienlijk groter deel van de omzet tegen een tarief per uur 
tot stand. Dit is uiteraard kenmerkend voor de ‘arbeidsrelatie’ tussen zzp’ers en 
opdrachtgevers. 

Tabel 3.3 Verdeling omzet in procenten, totale afbouwbranche in 
 2009-2011, bedrijven met personeel en zzp’ers in 2011 

Bron: EIB

 Totale  Bedrijven Zzp
 afbouwbranche met 
  personeel

 2009 2010 2011 2011 2011

Omzet naar marktsector
Nieuwbouw van woningen 29 28 23 24 20
Nieuwbouw van gebouwen 25 30 17 17 16
Verbouw, renovatie woningen 14 23 25 21 41
Verbouw, renovatie gebouwen 23 14 22 26 7
Onderhoud, reparatie woningen 5 4 9 7 16
Onderhoud, reparatie gebouwen 4 1 4 5 0
Gww 0 0 0 0 0

Omzet naar opdrachtgever
Hoofdaannemers 64 59 62 70 39
Afbouwbedrijven 12 10 13 10 24
Woningcorporaties 2 8 3 3 2
Bedrijven 10 11 5 5 2
Particulieren, vve’s 9 9 14 8 32
Overige1 3 3 3 4 1

Omzet naar wijze van 
opdrachtverkrijging
In concurrentie per uur 6 5 7 6 12
In concurrentie per meter 29 27 23 23 23
In concurrentie aanneemsom 47 47 47 57 17
Niet in concurrentie per uur 4 4 5 2 14
Niet in concurrentie per meter 8 6 10 7 19
Niet in concurrentie aanneemsom 6 11 8 5 15

1 Inclusief overheid en projectontwikkelaars

3.2 Achtergronden bij de marktontwikkeling

Productieontwikkeling volgt de markten waarin afbouwbedrijven actief zijn
De productieontwikkeling van afbouwbedrijven volgt de ontwikkeling van de 
markten waarin zij actief zijn (zie tabel 3.3 en tabel 3.4). De afbouwbranche
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moet het vooral hebben van de ontwikkeling van de investeringsmarkten in de 
woningsector (zoals stukadoorswerk en blokken- en elementenstellen) of in de 
sector utiliteitsgebouwen (zoals vloerenleggen en de wand- en plafondmon-
tage). De sectorale focus en de focus van een individueel bedrijf bepalen hoe 
men door de crisis komt. 

Investeringen (nieuwbouw, herstel en verbouw) zijn gevoeliger voor de con-
junctuur, omdat deze gemakkelijker uitgesteld kunnen worden dan onderhoud. 
Afbouwbedrijven treden bij nieuwbouw en herstel en verbouw doorgaans op 
als onderaannemer van algemene b&u-bedrijven. Op de onderhoudsmarkt zijn 
afbouwbedrijven in het algemeen zelfstandig actief als hoofdaannemer. De 
verschillen in conjunctuurgevoeligheid en het soort opdrachtgeverschap 
variëren van branche tot branche en vaak van bedrijf tot bedrijf, waardoor 
veranderingen in de gehele bouw verschillend doorwerken in de afbouw (zie 
figuur 3.1).

Tabel 3.4 Verdeling van de productie in de afbouwbranche naar soort 
 werk, procenten, 2011

Bron: EIB

 Investeringen Investeringen Onderhoud
 in woningen in utiliteits- gebouwen
  gebouwen

Stukadoorswerk 69 14 18
Wand- en plafondmontage 20 68 11
Vloerenleggen 42 49 9
Blokken- en elementenstellen 91 8 1

Totaal 48 39 13

Zzp’ers gericht op het minder conjunctuurgevoelige woningonderhoud
In vergelijking met de bedrijven met personeel haalden zzp’ers naar verhou-
ding meer omzet uit herstel, verbouw, renovatie en onderhoud aan woningen 
(zie tabel 3.3). Bedrijven met personeel zijn vooral zwaarder vertegenwoordigd 
in de herstel en verbouw van utiliteitsgebouwen.
De productie van zzp’ers is dus gericht op het minder conjunctuurgevoelige 
onderhoud.

Productieontwikkeling volgt ontwikkelingen in de b&u
Figuur 3.2 geeft de historische productieontwikkeling in de periode 2003-2012 
van de gespecialiseerde aannemers (waar de afbouwbranche onderdeel van is) 
en die van de bouw als geheel. Uit de figuur blijkt dat, behoudens bescheiden 
schommelingen, de gespecialiseerde aannemers meebewegen met de ontwik-
kelingen in de bouw. 
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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 en 
2010 sterk teruggevallen. De hogere gevoeligheid van de afbouw voor de 
conjunctuur laat zich verklaren door de samenstelling van de afbouwbranche. 
De afbouw richt zich sterker op de nieuwbouw en de herstel en verbouw dan 
de totale bouw.

Autonome ontwikkelingen in de afbouwbranches
Op de lange termijn is een aantal autonome ontwikkelingen van belang. Zo 
wordt er steeds meer naar gestreefd werkzaamheden op de bouwplaats zelf te 
beperken, ten voordele van de ‘voorfase’. De fabrikant levert in de voorfase een 
zo kant en klaar mogelijk product op. Daardoor hoeft op de bouwplaats zelf 
minder werk verricht te worden. Hierdoor zal er vaker met lichtere en/of 
geprefabriceerde elementen gewerkt gaan worden. Sommige deeltakken 
kunnen vanuit hun specialisme hiervan profiteren (bijvoorbeeld wand- en 
plafondmontage), terwijl dit voor andere sectoren zal resulteren in zware 
concurrentie (blokken- en elementenstellen). Deze ontwikkeling zal er toe 
leiden dat sommige typen werkzaamheden meer toegevoegde waarde zullen 
creëren, terwijl andere werkzaamheden juist minder zullen toevoegen of zullen 
gaan verdwijnen.

Daarnaast zijn er altijd trends in 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 

Bron: EIB

Figuur 3.2 Samenhang tussen de ontwikkeling van het BBP, de 
 bouwproductie en de gespecialiseerde bouw, jaarlijkse 
 mutaties in procenten, 2003-2012

Bron: CBS, CPB, EIB
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groeicijfers tussen de verschillende takken, bijvoorbeeld tussen stukadoors-
werk en wand- en plafondmontage. Soms dwingt regelgeving hier ook toe. Een 
voorbeeld hiervan is het aanvankelijk dreigende verbod op de traditionele 
aanleg van zandcementvloeren of de mogelijke verhoging van de btw op 
arbeidsintensieve diensten.

Een andere ontwikkeling is de opkomst van afbouwbedrijven die zich richten 
op het overnemen van een deel van het bouwmanagement van de hoofdaanne-
mer. Traditioneel hebben de algemene bouwbedrijven deze rol. Door het 
uitbesteden van de logistiek en afstemming van onderdelen aan onderaanne-
mers kunnen algemene bouwbedrijven een hoop rompslomp en bijbehorende 
kosten vermijden. Een voorbeeld hiervan zijn wand- en plafondmontagebedrij-
ven, 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, bijvoorbeeld 
vloerenleggen en blokken- en elementenstellen.

Sinds begin deze eeuw is een substantiële verschuiving te zien 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 zzp’ers. Bedrijven kiezen ervoor een steeds groter deel van de 
werkzaamheden te laten verrichten door ingehuurd 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 lopen bedrijven minder risico’s die zij anders wel met het eigen personeel 
(bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid) zouden lopen. Terugval in de productie 
vangen deze bedrijven op door minder personeel in te huren om het eigen 
personeel aan het werk te houden. Hierbij werd eerst het gebruik van uitzend-
werk en gedetacheerd personeel teruggebracht. Vervolgens zal ook de inhuur 
van zzp’ers worden beperkt. De verwachting is dat met het herstel van de 
bouwproductie de inzet van de flexibele schil snel zal herstellen. Ook de 
verschuiving naar meer inzet van zzp’ers zich zal voortzetten, zij het minder 
scherp dan in het begin van deze eeuw.

3.3 Werkgelegenheidsontwikkeling

Tabel 3.5 geeft een overzicht van de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling 
in de totale afbouwbranche. In de tabel is naast de totale branche ook onder-
scheid gemaakt naar bedrijven met personeel, zzp’ers en uitzendkrachten.

2012: werkgelegenheidsdaling voor vierde achtereenvolgende jaar
De werkgelegenheid liep in 2012 terug met 2½%. Daarmee loopt de werkgele-
genheid nu al vier jaar op rij terug. De totale werkgelegenheid kwam in 2012 uit 
op 23.040 arbeidsjaren, waarvan 12.937 bij de afbouwbedrijven met personeel, 
8.849 bij de zelfstandigen zonder personeel en 1.253 in de uitzend- en detache-
ringbranche.
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Korte termijn 2013-2014: werkgelegenheid loopt nog verder terug
In navolging van de productiedaling neemt in 2013 en 2014 de totale werkgele-
genheid in de afbouwbranche verder af. De werkgelegenheid bij bedrijven met 
personeel daalt in 2013 met 5½%, terwijl de werkgelegenheid van zzp’ers met 
3½% afneemt. 
Het arbeidsvolume van zzp’ers daalt minder sterk dan dat van bedrijven met 
personeel. Ten eerste wordt de daling beperkt door de sterkere oriëntatie van 
zzp’ers (vooral de stukadoors) op het minder conjunctuurgevoelige onderhoud 
van woningen. Ten tweede wordt de daling beperkt door het relatief hoge 
aandeel van ingehuurde uitzendkrachten en gedetacheerd personeel in som-
mige branches. Deze laatste groepen laten zich veel makkelijker reduceren, 
waardoor het verlies van zzp’ers beperkt blijft. Wel wordt de omvang van het 
werkgelegenheidsverlies nog onderschat door meetproblemen rond het ar-
beidsvolume van zzp’ers. Het aantal werkzame zelfstandigen is tijdens de crisis 
volgens het CBS niet gedaald. Zo nam het aantal zelfstandigen door gebrek aan 
alternatieven minder sterk af dan hun arbeidsinzet. Bovendien zocht een deel 
van de ontslagen werknemers hun heil als zzp’er. Deze laatste twee ontwikke-
lingen hebben de omzet per zzp’er sterk gereduceerd. Informatie over de 
ontwikkeling van het aantal gewerkte uren van zzp’ers geeft echter aan dat 
ondanks de groei van het aantal zzp’ers het totale arbeidsvolume moet zijn 
gekrompen.

Bedrijven zullen eerst de flexibele schil benutten alvorens zij de verplichtingen 
van nieuw personeel aangaan. Het zijn de uitzendkrachten en het gedeta-
cheerd personeel die al in 2014 als eerste van het voorzichtige herstel profite-
ren. Zzp’ers kunnen herstel in de arbeidsproductiviteit zien.

Tabel 3.5 Werkgelegenheidsontwikkeling in de afbouw, 2011-2018, 
 arbeidsjaren

Bron: EIB

 Totaal Bedrijven Zzp’ers Uitzend-
  met  krachten
  personeel

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

2011  23.644  13.298  9.093  1.253
2012  23.040 -2½ 12.937 -2½ 8.849 -2½ 1.253 0
2013  22.014 -4½ 12.213 -5½ 8.548 -3½ 1.253 0
2014  21.809 -1 11.934 -2½ 8.492 -½ 1.384 10½
2015-20181  24.576 3 12.378 1 9.763 3½ 2.435 15

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018
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Middellange termijn 2015-2018: herstel van de werkgelegenheid
De totale werkgelegenheid van de afbouwbedrijven groeit in de periode 2015-
2018 jaarlijks met gemiddeld 3%. De productie zal in 2015 stijgen, maar de 
arbeidsmarkt zal daarop met enige vertraging reageren. De grotere personeels-
behoefte op korte termijn wordt door herstel van de arbeidsproductiviteit en 
inhuur opgevangen. Vervolgens is sprake van een groter werkgelegenheidsher-
stel. Hierbij stabiliseert de werkgelegenheid van bedrijven met personeel ten 
gunste van die van de zzp’ers. De historische trend naar relatief meer zzp’ers 
zet dan door. Hierdoor neemt op middellange termijn de werkgelegenheid van 
bedrijven met personeel met gemiddeld 1% toe, terwijl die van zzp’ers vanaf 
2015 met gemiddeld 3½% oploopt. De totale werkgelegenheid in 2018 komt 9% 
lager uit ten opzichte van het niveau van vlak voor de recessie (2008).

3.4 Bedrijfseconomische ontwikkeling tot 2011

Tabel 3.6 laat de ontwikkeling in bedrijfseconomische kencijfers van de totale 
afbouwbranche zien. De kencijfers geven inzicht in financiële verhoudingen 
aan het eind van het boekjaar (31 december) en maken zo periodevergelijking 
en bedrijfsvergelijking mogelijk. Ze beschrijven niet de financiële verhoudingen 
of het (betalings-)gedrag van bedrijven op een willekeurig moment van het jaar.

Winstmarge verder onder druk
De verbruikskosten (betalingen aan grondstoffen, materialen en onderaanne-
mers) vormden met een aandeel van 44,0% in de omzet de grootste kostenpost. 
Hiervan bestaat de post onderaanneming (19,3%) vooral uit kosten van perso-
neel van andere bedrijven. De eigen personeelskosten, die voornamelijk uit 
brutolonen bestaan, vormden met 21,3% eveneens een belangrijke kostenpost. 
Ook de overige bedrijfskosten waren met ongeveer 12,2% van enig belang. 
Het resultaat geeft inzicht in de opbrengsten van de bedrijven uit de werk-
zaamheden. Wanneer het bedrijfsresultaat (16,6%) 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 2,3%. De winstmarge daalde 
vooral bij de bedrijven met personeel. Onder invloed van de economische crisis 
is de laatste jaren een daling in de winstmarges te zien. In 2008 bedroeg de 
winstmarge nog 5,2%

De kostenstructuur van de zzp’ers verschilt met die van de bedrijven met 
personeel. Door het ontbreken van personeelsleden en de daarbij behorende 
personeelskosten is het bedrijfsresultaat (44,9%) van zzp’ers aanzienlijk hoger.
Tussen de branches doen zich uiteraard ook verschillen voor. Door de aard van 
de activiteit zullen zzp’ers in de wand- en plafondmontage bijvoorbeeld meer 
in onderaanneming werken dan zzp’ers in stukadoorswerk. Dit betekent wel 
dat zzp’ers in de wand- en plafondmontage dan minder of niet in het eigen 
materiaal hoeven te voorzien. Dit is ook een oorzaak van een andere kosten-
structuur.

Arbeidsproductiviteit opnieuw verslechterd
De arbeidsproductiviteit, gemeten in de bruto omzet en toegevoegde waarde 
per werkende, verslechterde voor het derde jaar op rij. De bruto omzet per 
werkende (inclusief verbruik) bedroeg € 100.000. Dit was in 2008 nog € 154.000. 
De daling deed zich zowel voor bij de bedrijven met personeel als de zzp’ers. De 
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toegevoegde waarde, het inkomen dat het bedrijf genereert voor personeel, 
eigenaren, vreemd vermogensverschaffers en de overheid, bedroeg € 56.000 per 
werkende (was in 2008 € 72.000). De daling deed zich vooral bij zzp’ers voor. 
Tussen de branches lopen deze kengetallen uiteen. Verschillen in kengetallen 
per werkende tussen de branches hebben te maken met de arbeidsintensiteit. 
Wanneer de arbeidsintensiteit per eenheid productie in een branche lager is, 
komt dit tot uitdrukking in een hoger kencijfer per werkende. 

Liquiditeit en solvabiliteit dalen
De liquiditeit, de mate waarin bedrijven direct opeisbare schulden kunnen 
betalen, daalde in 2011 maar bleef wel boven de norm van 120%. De gemid-
delde current ratio en quick ratio bedroegen 157% en 142%.
Naar verhouding verslechterde de solvabiliteit van de afbouwbedrijven in 2011. 
De solvabiliteit bedroeg gemiddeld 49%. Dit betekent dat het vreemd vermogen 
vrijwel twee keer zo groot is als het eigen vermogen. 

Betalingstermijnen lopen op
Per 31 december 2011 kostte het de opdrachtgevers van afbouwbedrijven 
gemiddeld ongeveer 59 dagen om de facturen te betalen. De afbouwbedrijven 
zelf deden hier niet veel langer over en betaalden hun leveranciers en onder-
aannemers gemiddeld na 61 dagen.

Rentabiliteit daalt onder invloed van winstmarge
Onder invloed van de gedaalde winstmarge daalden ook de rentabiliteit van het 
totale en eigen vermogen opnieuw. De rentabiliteit over zowel het totale als het 
eigen vermogen bedroeg in 2011 respectievelijk 6,8% en 19,1% voor de totale 
afbouwbranche.



38

Tabel 3.6 Bedrijfseconomische kencijfers, totale afbouwbranche in 
 2009-2011, bedrijven met personeel en zzp’ers in 2011 

Bron: EIB

 Totale  Bedrijven Zzp
 afbouwbranche met 
  personeel

 2009 2010 2011 2011 2011

Kencijfers per bedrijf (x € 1.000)
Omzet per bedrijf 280 252 261

Kostenstructuur (% van omzet)
Totaal verbruik 49,5 47,5 44,0 49,5 30,6
- Materiaal 29,1 24,3 24,7 26,3 20,8
- Uitbesteed 20,4 23,2 19,3 23,2 9,8
Bruto marge 50,5 52,5 56,0 50,5 69,4
- Personeelskosten 20,1 22,3 21,3 28,3 0,0
- Inhuur en inlening 2,1 3,0 3,8 1,4 12,2
- Afschrijvingen 2,0 2,1 2,1 1,6 3,2
- Overige bedrijfskosten 10,5 12,3 12,2 13,2 9,1
Totale bedrijfskosten 34,7 39,7 39,4 44,5 24,5
Bedrijfsresultaat 15,8 12,8 16,6 6,0 44,9
- Financiële baten en lasten  0,3 0,3 0,7 0,2 2,0
Resultaat voor belasting 15,5 12,5 15,9 5,8 43,0
- Berekende lonen 11,0 9,4 13,6 3,3 41,5
Resultaat voor belasting 
na berekende lonen 4,5 3,1 2,3 2,5 1,5

Kencijfers per werkende (x € 1.000)
Bruto omzet 124 115 100 120 68
Verbruik 61 55 44 59 21
Toegevoegde waarde 62 60 56 61 47
Arbeidskosten 41 40 39 40 36

Financiële kengetallen
Current ratio (%) 158 164 157
Quick ratio (%) 148 147 142
Debiteurentermijn (dagen) 51 56 59
Crediteurentermijn (dagen) 56 48 61
Solvabiliteit (%) 55 56 49
Rentabiliteit totaal vermogen (%) 11,5 10,2 6,8
Rentabiliteit eigen vermogen (%) 30,6 26,0 19,1
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4 Stukadoorswerk

4.1 Marktontwikkeling

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de verwachte productieontwikkeling in het 
stukadoorswerk. In de tabel is naast de totale branche ook onderscheid ge-
maakt naar bedrijven en zzp’ers.

Ontwikkeling in 2011-2012: nieuw dieptepunt
In 2011 steeg de productie nog licht. De activiteiten aan woningen bleven net 
als in eerdere jaren het meest van belang voor stukadoors. Het aandeel bedroeg 
85% (zie tabel 4.2). Door de afname van de nieuwbouw vanaf 2008 daalde het 
aandeel van nieuwbouw in de omzet van stukadoors naar 38%. De omzet van 
stukadoors is daarmee relatief gelijkmatig verdeeld over de nieuwbouw en de 
minder conjunctuurgevoelige herstel en verbouw, en onderhoud. Mede daar-
door worden de stukadoors relatief minder geraakt door de vraaguitval van 
bouwactiviteiten.

In 2012 nam de productie van stukadoorswerk af met 6%. Dit ligt, mede door de 
gelijkmatige verdeling over de marktsectoren, in lijn met de productiedaling in 
de gehele bouw. De daling was in vergelijking met de totale afbouwbranche wat 
beperkter. Dit komt doordat stukadoorswerk in de nieuwbouw laat in het 
bouwproces plaatsvindt waardoor een afname van de bouwproductie ook later 
doorwerkt.

Tabel 4.1 Ontwikkeling van het stukadoorswerk, 2011-2018

Bron: EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2011 20122 2012 2013 2014 2015-183

Bedrijven 616 580 -5½ -6½ -½ 6½
Zzp’ers 417 390 -6½ -7½ -1  7½

Totaal 1.033 970 -6  -7  -½ 6½

1 Bedragen in prijzen van 2011, exclusief btw
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018
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In vergelijking met de bedrijven met personeel haalden zzp’ers naar verhou-
ding meer omzet uit het herstel, verbouw en renovatiesegment en het onder-
houdsegment. Ook activiteiten aan woningen waren voor de zzp’ers van wat 
groter belang dan voor de bedrijven met personeel.

Korte termijn 2013-2014: voorlopig dieptepunt pas in 2014
De productie in stukadoorswerk zal in 2013 afnemen met 7%. Dit hangt samen 
met de negatieve vooruitzichten voor de algehele bouw in 2013. Mede doordat 

Tabel 4.2 Verdeling omzet in procenten, totaal stukadoorswerk in 
 2009-2011, bedrijven met personeel en zzp’ers in 2011 

Bron: EIB

 Totale Bedrijven Zzp
 branche met
  personeel

 2009 2010 2011 2011 2011

Omzet naar marktsector
Nieuwbouw van woningen 46 40 30 39 14
Nieuwbouw van gebouwen 12 9 8 9 8
Verbouw, renovatie woningen 22 39 38 29 55
Verbouw, renovatie gebouwen 8 3 6 7 4
Onderhoud, reparatie woningen 10 9 17 15 19
Onderhoud, reparatie gebouwen 2 0 1 1 0
Gww 0 0 0 0 0

Omzet naar opdrachtgever
Hoofdaannemers 72 57 58 70 36
Afbouwbedrijven 9 8 8 4 14
Woningcorporaties 3 17 5 6 3
Bedrijven 1 1 1 2 1
Particulieren, vve’s 15 16 26 15 45
Overige1 0 1 2 3 1

Omzet naar wijze van 
opdrachtverkrijging
In concurrentie per uur 8 7 11 11 9
In concurrentie per meter 28 24 16 18 13
In concurrentie aanneemsom 42 42 39 52 16
Niet in concurrentie per uur 4 5 10 4 20
Niet in concurrentie per meter 10 8 14 7 27
Niet in concurrentie aanneemsom 8 14 10 8 15

1 Inclusief overheid en projectontwikkelaars
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stukadoors relatief vaak laat in het bouwproces worden ingezet, zal deze daling 
iets sterker zijn dan de algehele bouw. Daardoor zal ook 2014 nog niet in het 
teken staan van herstel. Zzp’ers zijn de afgelopen jaren minder geraakt door de 
afname van de nieuwbouw van, vooral, woningen. Dit betekent ook dat zij 
minder profiteren wanneer de nieuwbouw weer aantrekt.

Middellange termijn 2015-2018: herstel krachtig door woningnieuwbouw
Duidelijk herstel in het stukadoorswerk komt pas na 2014. De productie krimpt 
in 2014 zelf met nog eens een ½%. In de jaren daarna is de groei gemiddeld 
6½%. Dit herstel is scherp door de relatief sterk aantrekkende woningbouw. Van 
de achterblijvende utiliteitsbouw heeft het stukadoorswerk minder last.

Dieptepunt omzet stukadoorswerk ruim een kwart lager dan in 2008
Figuur 4.1 brengt de ontwikkeling van het productievolume van stukadoors-
werk in beeld, samen met de verwachting voor de afbouw en de bouw als 
geheel. Het dieptepunt ligt in 2013 28% onder de omzet in 2008. De productie 
komt in 2018 wel weer boven die in 2009 uit, maar niveaus van voor de crisis 
blijven buiten bereik.

Belang van particulieren en vve’s als opdrachtgever toegenomen
Het belang van particulieren en vve’s als opdrachtgever is in 2011 toegenomen 
naar 26% van de omzet. Traditioneel zijn particulieren en vve’s al een relatief 
belangrijke opdrachtgever voor stukadoors. De toename van het belang in de 
omzet kan deels worden verklaard door de tijdelijke verlaging van het btw-
tarief op onderhoud van woningen ouder dan twee jaar in 2010-2011.

Bron: EIB

Figuur 4.1 Stukadoorswerk, bouw en afbouw, index 2008=100, 2008-2018

Bron: EIB
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Het stukadoorswerk hiervoor valt weliswaar al standaard onder het 6% btw-
tarief. Maar doordat de tijdelijke regeling heeft geleid tot het eerder uitvoeren 
van werkzaamheden die mogelijk ook stukadoorswerk met zich meebrachten, 
hebben stukadoors een toename in de vraag kunnen ervaren. Mogelijk heeft de 
tijdelijke verlaging van het btw-tarief op onderhoud van woningen in 2013 
eenzelfde effect. Door een verschuiving van uitbreiding van de woningvoorraad 
naar meer instandhouding kunnen stukadoors ook steeds meer direct worden 
ingeschakeld door particulieren.

Naast particulieren en vve’s bleven, net als in de gehele afbouwbranche, 
hoofdaannemers de belangrijkste opdrachtgevers van de stukadoors (58%).
In vergelijking met de bedrijven met personeel haalden zzp’ers naar verhou-
ding meer omzet in opdracht van afbouwbedrijven en particulieren.

Merendeel van omzet blijft in concurrentie te worden verkregen
Hoewel het merendeel van de omzet in concurrentie werd verkregen (66%), is 
het aandeel in de afgelopen jaren gedaald. In vergelijking met de bedrijven met 
personeel verkregen zzp’ers naar verhouding een aanzienlijk kleiner deel van 
de omzet in concurrentie. In het geval van stukadoors geeft mogelijk een groter 
deel van de opdrachtgevers de voorkeur aan het werken met vaste (zzp) relaties.
Net als in eerdere jaren werden opdrachten vooral tegen een aanneemsom 
uitgevoerd (49%). Van de opdrachten kwam 30% tegen een tarief per meter tot 
stand.
De komende tijd staat er een sterke druk op de bestedingsmogelijkheden van 
diverse opdrachtgevers. Dit leidt ertoe dat opdrachtgevers de efficiency probe-
ren te verhogen. Een groot deel van de omzet zal waarschijnlijk in concurrentie 
verkregen blijven worden.

4.2 Werkgelegenheidsontwikkeling

Tabel 4.3 geeft een overzicht van de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling 
in het stukadoorswerk. In de tabel is naast de totale branche ook onderscheid 
gemaakt naar bedrijven met personeel, zzp’ers en uitzendkrachten.

2012: werkgelegenheidsdaling voor vierde achtereenvolgende jaar
De werkgelegenheid in stukadoorswerk liep in 2012 terug met 1½%. Daarmee 
loopt de werkgelegenheid nu al vier jaar op rij terug. Vooral tussen 2009 en 2011 
is sprake geweest van een groot werkgelegenheidsverlies.

Korte termijn 2013-2014: werkgelegenheid loopt nog verder terug
In navolging van de productiedaling die zich in 2013 voortzet, zal de werkgele-
genheid verder dalen met 6%. Het werkgelegenheidsverlies is beperkter dan de 
terugval in productie. Dit komt doordat het verlies aan werk al in 2009 en 2010 
werd opgevangen door een sterke vermindering van de inhuur van uitzend-
krachten en gedetacheerden. Vervolgens werd ook de inhuur van zzp’ers 
beperkt om het eigen personeel nog zo goed als mogelijk te benutten. De daling 
van de werkgelegenheid bij bedrijven met personeel was hierdoor relatief 
beperkt.

Vanaf 2014 zal een tegengestelde beweging zich voltrekken. De bedrijven met 
personeel zijn terughoudend met het aantrekken van nieuw personeel en 
vangen eventuele extra productie op met het inhuren van de flexibele schil. 
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Tabel 4.3 Werkgelegenheidsontwikkeling in stukadoorswerk, 2011-2018,
 arbeidsjaren

Bron: EIB

 Totaal Bedrijven Zzp’ers Uitzend-
  met  krachten
  personeel

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

2011 11.713  5.948  5.540  225
2012 11.511 -1½ 5.871 -1½ 5.415 -2½ 225 0
2013 10.840 -6 5.421 -7½ 5.194 -4 225 0
2014 10.643 -2 5.267 -3 5.124 -1½ 252 12
2015-20181 12.071 3 5.567 1½ 5.947 4 558 22

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018

In 2014 trekt de vraag naar uitzendkrachten en gedetacheerd personeel als 
eerste weer aan.

Middellange termijn 2015-2018: herstel van de werkgelegenheid
De productie zal op middellange termijn stijgen, maar de arbeidsmarkt zal 
daarop eerst met enige vertraging reageren. De grotere personeelsbehoefte op 
korte termijn wordt door herstel van de arbeidsproductiviteit en inhuur 
opgevangen. Vervolgens is sprake van een groter werkgelegenheidsherstel, 
waarbij de trend naar meer zzp’ers wordt hervat. Hierdoor neemt op middel-
lange termijn de werkgelegenheid van bedrijven met personeel met gemiddeld 
1½% toe, terwijl die van zzp’ers vanaf 2015 met gemiddeld 4% oploopt.

4.3 Bedrijfseconomische ontwikkeling tot 2011

Tabel 4.4 laat de ontwikkeling in bedrijfseconomische kencijfers van het 
stukadoorswerk zien. De kencijfers geven inzicht in financiële verhoudingen 
aan het eind van het boekjaar (31 december) en maken zo periodevergelijking 
en bedrijfsvergelijking mogelijk. Ze beschrijven niet de financiële verhoudingen 
of het (betalings-)gedrag van bedrijven op een willekeurig moment van het jaar.

Winstmarge verder onder druk
De verbruikskosten (betalingen aan grondstoffen, materialen en onderaanne-
mers) vormden met een aandeel van 38,4% in de omzet de grootste kostenpost. 
De personeelskosten, die voornamelijk uit brutolonen bestaan, vormden met 
24,4% eveneens een belangrijke kostenpost. Ook de overige bedrijfskosten 
waren met 11,2% van enig belang. 
Het resultaat geeft inzicht in de opbrengsten van de bedrijven uit de werk-
zaamheden. Wanneer het bedrijfsresultaat (19,8%) wordt verrekend met 
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betaalde rente en incidentele baten en lasten, ontstaat het resultaat voor 
belasting. Van het resultaat voor belasting wordt vervolgens ondernemersloon 
afgetrokken. Dit resultaat bedroeg 2,0% (was in 2008 5,6%). De winstmarge is 
sinds 2008 elk jaar gedaald. De daling in de winstmarge deed zich vooral bij de 
bedrijven met personeel voor. Bij de zzp’ers verbeterde de winstmarge. 

Arbeidsproductiviteit opnieuw verslechterd
De arbeidsproductiviteit, gemeten in de bruto omzet en toegevoegde waarde 
per werkende, verslechterde voor het derde jaar op rij. De bruto omzet per 
werkende (inclusief verbruik) bedroeg € 82.000 (was in 2008 € 109.000). De 
daling deed zich vooral bij de bedrijven met personeel voor. De toegevoegde 
waarde, het inkomen dat het bedrijf genereert voor personeel, eigenaren, 
vreemd vermogensverschaffers en de overheid, bedroeg € 51.000 per werkende 
(was in 2008 € 63.000). Hier deed de daling zich vooral bij zzp’ers voor. De 
stijging in de verbruikskosten creëerde bij de zzp’ers minder ruimte om de 
bedrijfskosten en berekende lonen op te vangen.
Verschillen in kengetallen per werkende ten opzichte van de andere afbouw-
branches hebben te maken met de arbeidsintensiteit. Wanneer de arbeidsin-
tensiteit per eenheid productie in een branche hoger is, komt dit tot uitdruk-
king in een lager kencijfer per werkende.

Liquiditeit en solvabiliteit stabiel, betalingstermijnen lopen op
De liquiditeit, de mate waarin bedrijven direct opeisbare schulden kunnen 
betalen, bleef stabiel. Gemiddeld waren de quick ratio en de current ratio 153% 
en 167%, ruim boven de norm van 120%.
De debiteurentermijn, de termijn waarop opdrachtgevers facturen betalen, is 
opnieuw iets gestegen. De crediteurentermijn, de termijn waarop stukadoors 
facturen betalen, steeg wat sterker. De debiteuren- en crediteurentermijn 
bedroegen per 31 december 2011 57 en 68 dagen.
De solvabiliteit, de mate waarin bedrijven bij opheffing alle schulden kunnen 
betalen, bleef eveneens op vrijwel hetzelfde niveau als in 2010. Het aandeel 
eigen vermogen in het vreemd vermogen bedroeg 54%.
Onder invloed van de gedaalde winstmarge daalden ook de rentabiliteit van het 
totale en eigen vermogen.
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Bron: EIB

Tabel 4.4 Bedrijfseconomische kencijfers, totaal stukadoorswerk in 
 2009-2011, bedrijven met personeel en zzp’ers in 2011 

 Totale Bedrijven Zzp
 branche met
  personeel

 2009 2010 2011 2011 2011

Kencijfers per bedrijf (x € 1.000)
Omzet per bedrijf 201 178 179

Kostenstructuur (% van omzet)
Totaal verbruik 41,7 41,2 38,4 39,3 37,1
- Materiaal 21,3 19,1 26,0 24,4 28,7
- Uitbesteed 20,4 22,1 12,4 14,9 8,4
Bruto marge 58,3 58,8 61,6 60,7 62,9
- Personeelskosten 23,2 23,3 24,3 36,6 0,0
- Inhuur en inlening 1,2 3,6 3,8 1,3 11,2
- Afschrijvingen 2,5 2,3 2,5 2,0 3,2
- Overige bedrijfskosten 10,5 11,8 11,2 12,9 7,9
Totale bedrijfskosten 37,4 41,0 41,8 52,8 22,2
Bedrijfsresultaat 20,9 17,9 19,8 7,9 40,7
- Financiële baten en lasten  0,3 0,2 1,1 0,2 2,5
Resultaat voor belasting 20,6 17,7 18,8 7,7 38,2
- Berekende lonen 15,7 14,4 16,7 5,4 36,6
Resultaat voor belasting na 
berekende lonen 4,9 3,2 2,0 2,3 1,6

Kencijfers per werkende (x € 1.000)
Bruto omzet 98 95 82 95 67
Verbruik 41 39 32 37 25
Toegevoegde waarde 57 56 51 58 42
Arbeidskosten 39 39 37 41 32

Financiële kengetallen
Current ratio (%) 168 166 167
Quick ratio (%) 159 151 153
Debiteurentermijn (dagen) 48 54 57
Crediteurentermijn (dagen) 51 52 68
Solvabiliteit (%) 52 55 54
Rentabiliteit totaal vermogen (%) 12,3 10,2 5,7
Rentabiliteit eigen vermogen (%) 30,0 27,2 14,9
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5 Wand- en plafondmontage

5.1 Marktontwikkeling

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de verwachte productieontwikkeling in de 
wand- en plafondmontage. In de tabel is naast de totale branche ook onder-
scheid gemaakt naar bedrijven en zzp’ers.

Ontwikkeling in 2011-2012: zwakke utiliteitsbouw drukt branche
In 2011 nam de productie in lijn met de algehele bouw nog toe. Het aandeel van 
nieuwbouw in de omzet van de wand- en plafondmontage nam wel al af naar 
32% (zie tabel 5.2). Dit komt mede door het uitvallen van investeringen in 
(voornamelijk) utiliteitsgebouwen. In vergelijking met de bedrijven met perso-
neel haalden zzp’ers naar verhouding meer omzet uit activiteiten aan wonin-
gen. Activiteiten aan gebouwen bleven net als in voorgaande jaren het meest 
van belang voor de wand- en plafondmontage. Het aandeel bedroeg 75%. 
Traditioneel wijkt de wand- en plafondmontage hiermee af van de totale 
afbouwbranche, waar de omzet wat gelijkmatiger verdeeld is over de verschil-
lende marktsectoren.

In 2012 nam de productie in de wand- en plafondmontage met 7% af. Dit hangt 
mede samen met de sterke oriëntatie op de utiliteitsbouw die afhankelijk is 
van de nu lage bedrijfsinvesteringen. De branche verliest in slechte tijden 
bovendien marktaandeel aan algemene bouwbedrijven die vaker kiezen voor 
het inzetten van eigen personeel in plaats van uitbesteden. De productie van 
zzp’ers nam, door hun marktoriëntatie, iets minder af dan die van bedrijven.

Tabel 5.1 Ontwikkeling van de wand- en plafondmontage, 2011-2018

Bron: CBS, EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2011 20122 2012 2013 2014 2015-183

Bedrijven 662 614 -7  -4  2  4 
Zzp’ers 212 199 -6  -4  0  3½

Totaal 874 813 -7  -4  1½ 4 

1 Bedragen in prijzen van 2011, exclusief btw
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018
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Het productieverlies slaat in deze branche voor een belangrijk deel neer bij de 
bedrijven. Om het eigen personeel zo goed mogelijk te benutten wordt inhuur 
uit de flexibele schil beperkt. In deze branche werd veel gebruik gemaakt van 
(buitenlandse) uitzendkrachten of gedetacheerd personeel. Door de inzet van 
deze krachten te verminderen kon de afgelopen jaren een groot deel van het 
werkgelegenheidsverlies worden opgevangen zonder dat de inzet van zzp’ers 
sterk daalde.

Tabel 5.2 Verdeling omzet in procenten, totaal wand- en 
 plafondmontage in 2009-2011, bedrijven met personeel en 
 zzp’ers in 2011 

Bron: EIB

 Totale Bedrijven Zzp
 branche met
  personeel

 2009 2010 2011 2011 2011

Omzet naar marktsector
Nieuwbouw van woningen 6 5 5 5 9
Nieuwbouw van gebouwen 39 47 27 24 46
Verbouw, renovatie woningen 10 17 15 16 12
Verbouw, renovatie gebouwen 37 28 42 45 21
Onderhoud, reparatie woningen 1 1 5 4 12
Onderhoud, reparatie gebouwen 7 2 6 6 0
Gww 0 0 0 0 0

Omzet naar opdrachtgever
Hoofdaannemers 56 59 72 77 42
Afbouwbedrijven 15 9 13 8 45
Woningcorporaties 1 1 1 1 0
Bedrijven 19 24 6 6 5
Particulieren, vve’s 3 2 2 1 7
Overige1 6 5 6 7 1

Omzet naar wijze van 
opdrachtverkrijging
In concurrentie per uur 4 3 5 3 24
In concurrentie per meter 21 14 15 12 34
In concurrentie aanneemsom 56 66 67 72 19
Niet in concurrentie per uur 5 2 1 1 2
Niet in concurrentie per meter 6 4 4 5 2
Niet in concurrentie aanneemsom 8 11 8 7 19

1 Inclusief overheid en projectontwikkelaars
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Korte termijn 2013-2014: broos herstel in 2014
In 2013 daalt de productie van wand- en plafondmontage met 4% onder invloed 
van de verslechterde economische omstandigheden. De wand- en plafondmon-
tagebedrijven zijn vooral actief in de utiliteitsbouw die in 2013 verder krimpt. 
Als in 2014 de utiliteitsbouw weer herstelt, zal ook de wand- en plafondmon-
tage weer voorzichtig herstellen, eerst geheel ten voordele van de productie 
door bedrijven.

Middellange termijn 2015-2018: gematigd herstel utiliteitsbouw werkt door
Op de middellange termijn beperkt een gematigd herstel van de utiliteitsbouw, 
bijvoorbeeld door stabilisatie van de beroepsbevolking, het herstel van de 
wand- en plafondmontage. Ook investeringen door lagere overheden staan 
door bezuinigingen onder druk. De branche kan wel weer marktaandeel 
terugwinnen van de algemene bouwbedrijven. Dit kan bijvoorbeeld door 
hoofdaannemers te ‘ontzorgen’ door werken samen met andere specialistische 
activiteiten als een geheel aan te nemen.

Dieptepunt omzet wand- en plafondmontage bijna een kwart lager dan 2008
Figuur 5.1 brengt de ontwikkeling van het productievolume van wand- en 
plafondmontage in beeld, samen met de verwachting voor de afbouw en de 
bouw als geheel. Het dieptepunt ligt in 2013 23% onder de omzet in 2008. De 
productie komt in 2018 boven die in 2010 uit, maar niveaus van voor de crisis 
blijven buiten bereik.

Bron: EIB

Figuur 5.1 Wand- en plafondmontage, bouw en afbouw, index 2008=100, 
 2008-2018

Bron: EIB
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Belang van hoofdaannemers als opdrachtgever toegenomen
In vergelijking met eerdere jaren is het belang van hoofdaannemers in de 
omzet van 2011 toegenomen tot 72%. Dit komt mogelijk door het wegvallen van 
investeringen door bedrijven in utiliteitsgebouwen. De krappe markt en 
beperkte bestedingsruimte bij opdrachtgevers leidt er toe dat hoofdaannemers 
de efficiency zullen proberen te verhogen. Sommige hoofdaannemers zullen 
bepaalde werkzaamheden zelf uitvoeren die normaliter door wand- en pla-
fondmontagebedrijven worden uitgevoerd. Andere hoofdaannemers zullen de 
efficiency proberen te verhogen door lagere prijzen van onderaannemers te 
verlangen. Bij een grotere afhankelijkheid van hoofdaannemers als opdrachtge-
ver kan dit tot meer prijsdruk leiden voor de wand- en plafondmontage.
In vergelijking met de bedrijven met personeel verkregen zzp’ers naar verhou-
ding meer omzet van afbouwbedrijven. Dit is uiteraard kenmerkend voor de 
‘arbeidsrelatie’ van zzp’ers. 

De voortdurende verschuiving van bouwwerkzaamheden naar de voorfase, in 
plaats van verrichten op de bouwplaats, biedt ook mogelijkheden voor de 
branche. De wand- en plafondmontage heeft immers ruime ervaring met het 
monteren en leveren van kant-en-klare elementen.

Aandeel omzet verkregen in concurrentie verder toegenomen
Het merendeel van de omzet werd in 2011 in concurrentie verkregen (87%). Ten 
opzichte van voorgaande jaren is het aandeel verder gestegen. De komende tijd 
staat er een sterke druk op de bestedingsmogelijkheden van diverse opdracht-
gevers. Een groot deel van de omzet zal waarschijnlijk in concurrentie verkre-
gen blijven worden.
Het belang van opdrachten die uitgevoerd werden tegen een aanneemsom 
(75%) is de afgelopen jaren eveneens toegenomen. Een vast bedrag biedt 
opdrachtgevers mogelijk meer zekerheid.
In vergelijking met de bedrijven met personeel voerden zzp’ers naar verhou-
ding een groter deel van de omzet uit tegen een tarief per uur. Dit is uiteraard 
kenmerkend voor de ‘arbeidsrelatie’ tussen zzp’ers en opdrachtgevers.

5.2 Werkgelegenheidsontwikkeling

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling 
in de wand- en plafondmontage. In de tabel is naast de totale branche ook 
onderscheid gemaakt naar bedrijven met personeel, zzp’ers en uitzendkrachten.

2012: werkgelegenheidsdaling voor vierde achtereenvolgende jaar
De werkgelegenheid in wand- en plafondmontage liep in 2012 terug met 2½%. 
Daarmee loopt de werkgelegenheid nu al vier jaar op rij terug. 

Korte termijn 2013-2014: werkgelegenheid loopt nog verder terug
In navolging van de productiedaling die zich in 2013 voortzet, zal de werkgele-
genheid verder dalen met 2½%. Het werkgelegenheidsverlies is beperkter dan 
de terugval in productie. Een deel is opgevangen via een daling van de arbeids-
productiviteit. Daarnaast heeft ook de flexibele schil een deel van de werkgele-
genheidseffecten opgevangen. 

De productie zal in 2014 stijgen, maar de arbeidsmarkt zal daarop met enige 
vertraging reageren. De grotere personeelsbehoefte op korte termijn wordt door 
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inhuur opgevangen en ook de trend naar meer inzet van zzp’ers wordt weer 
hervat.

Middellange termijn 2015-2018: herstel van de werkgelegenheid
Vanaf 2015 stabiliseert de werkgelegenheid van bedrijven met personeel. De 
werkgelegenheid van zzp’ers loopt met gemiddeld 1½% per jaar op.

5.3 Bedrijfseconomische ontwikkeling tot 2011

Tabel 5.4 laat de ontwikkeling in bedrijfseconomische kencijfers van de wand- 
en plafondmontage zien. De kencijfers geven inzicht in financiële verhoudin-
gen aan het eind van het boekjaar (31 december) en maken zo periodevergelij-
king en bedrijfsvergelijking mogelijk. Ze beschrijven niet de financiële 
verhoudingen of het (betalings-)gedrag van bedrijven op een willekeurig 
moment van het jaar.

Winstmarge verder onder druk
De verbruikskosten (betalingen aan grondstoffen, materialen en onderaanne-
mers) vormden met een aandeel van 46,6% in de omzet de grootste kostenpost. 
De personeelskosten, die voornamelijk uit brutolonen bestaan, vormden met 
19,5% eveneens een belangrijke kostenpost. Ook de overige bedrijfskosten 
waren met 12,7% van enig belang. 
Het resultaat geeft inzicht in de opbrengsten van de bedrijven uit de werk-
zaamheden. Wanneer het bedrijfsresultaat (14,9%) 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 1,8% (was in 2008 5,5%). De winstmarge is 
sinds 2009 elk jaar gedaald. De daling in de winstmarge deed zich zowel bij de 
bedrijven met personeel als de zzp’ers voor. 

Tabel 5.3 Werkgelegenheidsontwikkeling in wand- en plafondmontage, 
 2011-2018, arbeidsjaren

Bron: EIB

 Totaal Bedrijven Zzp’ers Uitzend-
  met  krachten
  personeel

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

2011 7.317  4.038  2.313  966 
2012 7.124 -2½ 3.888 -3½ 2.270 -2 966 0
2013 6.959 -2½ 3.753 -3½ 2.240 -1½ 966 0
2014 6.972 0 3.657 -2½ 2.252 ½ 1.063 10
2015-20181 7.677 2½ 3.640 0 2.384 1½ 1.654 11½

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018
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Arbeidsproductiviteit opnieuw verslechterd
De arbeidsproductiviteit, gemeten in de bruto omzet en toegevoegde waarde 
per werkende, verslechterde voor het derde jaar op rij. De bruto omzet per 
werkende (inclusief verbruik) bedroeg € 110.000 (was in 2008 € 195.000). De 
daling deed zich zowel bij de bedrijven met personeel als de zzp’ers voor. De 
toegevoegde waarde, het inkomen dat het bedrijf genereert voor personeel, 
eigenaren, vreemd vermogensverschaffers en de overheid, bedroeg € 59.000 per 
werkende (was in 2008 € 78.000). Hier deed de daling zich vooral bij zzp’ers voor. 
Verschillen in kengetallen per werkende ten opzichte van de andere afbouw-
branches hebben te maken met de arbeidsintensiteit. Wanneer de arbeidsin-
tensiteit per eenheid productie in een branche lager is, komt dit tot uitdrukking 
in een hoger kencijfer per werkende. 

Rentabiliteit gedaald door gedaalde winstmarge
De liquiditeit, de mate waarin bedrijven direct opeisbare schulden kunnen 
betalen, daalde maar bleef wel boven de norm van 120%. Gemiddeld waren de 
quick ratio en de current ratio 142% en 160%.
De debiteurentermijn, de termijn waarop opdrachtgevers facturen betalen, is 
gedaald. De crediteurentermijn, de termijn waarop in de wand- en plafond-
montage facturen worden betaald, steeg wat sterker. Per 31 december 2011 
bedroegen de debiteuren- en crediteurentermijn 56 dagen.
De solvabiliteit, de mate waarin bedrijven bij opheffing alle schulden kunnen 
betalen, daalde naar vergelijkbare niveaus als in 2008-2009. Het aandeel eigen 
vermogen in het vreemd vermogen bedroeg 50%.
Onder invloed van de gedaalde winstmarge daalden ook de rentabiliteit van het 
totale en eigen vermogen.
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Tabel 5.4 Bedrijfseconomische kencijfers, totaal wand- en 
 plafondmontage in 2009-2011, bedrijven met personeel en 
 zzp’ers in 2011 

Bron: EIB

 Totale Bedrijven Zzp
 branche met
  personeel

 2009 2010 2011 2011 2011

Kencijfers per bedrijf (x € 1.000)
Omzet per bedrijf 357 344 347

Kostenstructuur (% van omzet)
Totaal verbruik 57,2 53,9 46,6 54,1 20,6
- Materiaal 31,5 27,5 23,9 29,3 6,8
- Uitbesteed 25,7 26,4 22,2 24,7 13,8
Bruto marge 42,8 46,1 53,4 45,9 79,4
- Personeelskosten 16,2 22,9 19,5 25,1 0,0
- Inhuur en inlening 3,9 3,4 4,8 1,6 15,6
- Afschrijvingen 1,2 1,6 1,6 1,2 2,9
- Overige bedrijfskosten 9,1 10,6 12,7 13,3 10,6
Totale bedrijfskosten 30,4 38,5 38,5 41,2 29,2
Bedrijfsresultaat 12,4 7,7 14,9 4,7 50,2
- Financiële baten en lasten  0,0 0,3 0,3 0,1 1,0
Resultaat voor belasting 12,4 7,4 14,6 4,6 49,2
- Berekende lonen 6,8 3,8 12,8 2,7 47,7
Resultaat voor belasting na 
berekende lonen 5,6 3,6 1,8 1,9 1,5

Kencijfers per werkende (x € 1.000)
Bruto omzet 158 138 110 133 68
Verbruik 90 75 51 72 14
Toegevoegde waarde 68 64 59 61 54
Arbeidskosten 43 42 41 39 43

Financiële kengetallen
Current ratio (%) 150 166 160
Quick ratio (%) 138 144 142
Debiteurentermijn (dagen) 54 63 56
Crediteurentermijn (dagen) 60 44 56
Solvabiliteit (%) 50 58 50
Rentabiliteit totaal vermogen (%) 15,4 12,8 6,2
Rentabiliteit eigen vermogen (%) 42,3 32,3 17,7
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6 Vloerenleggen

6.1 Marktontwikkeling

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de verwachte productieontwikkeling in het 
vloerenleggen. In de tabel is naast de totale branche ook onderscheid gemaakt 
naar bedrijven en zzp’ers.

Ontwikkeling in 2011-2012: sterke reactie op ontwikkeling bouwproductie
In 2011 nam de productie ten opzichte van de gehele afbouwbranche bovenge-
middeld toe. Wel is het aandeel van nieuwbouw in de omzet van vloerenleggers 
in de afgelopen jaren afgenomen naar 42% (zie tabel 6.2). Dit komt mede door 
het uitvallen van investeringen in woningen en utiliteitsgebouwen. Binnen de 
soorten werk werd 55% van de omzet in gebouwen gerealiseerd (was 67% in 
2010). Het gaat hierbij in belangrijke mate om betonvloeren. Kunststofgebonden 
vloeren worden ook buiten de utiliteitsbouw toegepast. In vergelijking met de 
bedrijven met personeel haalden zzp’ers naar verhouding meer omzet uit 
activiteiten aan woningen.

In 2012 nam de productie in het vloerenleggen scherp af met 8½%. Waarschijn-
lijk is in navolging van 2011 de omzet uit nieuwbouw scherp verder afgenomen. 
Bedrijven in deze branche zijn in staat vooral het eigen personeel aan het werk 
te houden en daardoor hebben zzp’ers zelfs 12% omzet verloren in 2012. 

Tabel 6.1 Ontwikkeling van het vloerenleggen, 2011-2018

Bron: CBS, EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2011 20122 2012 2013 2014 2015-183

Bedrijven 391 361 -7½ -5  1½ 5 
Zzp’ers 75 66 -12  -8  ½ 10 

Totaal 466 427 -8½ -5½ 1½ 6 

1 Bedragen in prijzen van 2011, exclusief btw
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018
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Korte termijn 2013-2014: dieptepunt in 2013 en 2014 slechts broos herstel
In 2013 neemt de productie in het vloerenleggen af met 5½% als gevolg van de 
verslechterde economische omstandigheden. Vooral de nieuwbouw van 
woningen en gebouwen neemt in 2013 krachtig verder af. In 2014 neemt de pro-
ductie met 1½% toe, maar overtuigend herstel komt pas na 2014 op gang.

Tabel 6.2 Verdeling omzet in procenten, totaal vloerenleggen in 
 2009-2011, bedrijven met personeel en zzp’ers in 2011 

Bron: EIB

 Totale Bedrijven Zzp
 branche met
  personeel

 2009 2010 2011 2011 2011

Omzet naar marktsector
Nieuwbouw van woningen 39 23 22 18 45
Nieuwbouw van gebouwen 39 38 20 20 15
Verbouw, renovatie woningen 4 9 20 19 28
Verbouw, renovatie gebouwen 17 25 28 33 5
Onderhoud, reparatie woningen 0 1 2 1 7
Onderhoud, reparatie gebouwen 1 4 7 8 0
Gww 0 0 1 1 0

Omzet naar opdrachtgever
Hoofdaannemers 60 66 56 55 49
Afbouwbedrijven 11 16 19 18 29
Woningcorporaties 4 1 3 4 1
Bedrijven 11 8 10 11 0
Particulieren, vve’s 10 6 11 10 20
Overige1 4 3 1 2 1

Omzet naar wijze van 
opdrachtverkrijging
In concurrentie per uur 8 3 5 5 9
In concurrentie per meter 46 68 50 51 39
In concurrentie aanneemsom 37 13 31 33 22
Niet in concurrentie per uur 2 3 2 1 3
Niet in concurrentie per meter 5 6 8 8 12
Niet in concurrentie aanneemsom 2 7 4 2 15

1 Inclusief overheid en projectontwikkelaars
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Middellange termijn 2015-2018: zzp’ers worden weer vaker ingehuurd
Op middellange termijn bestaat het herstel uit een groei van gemiddeld 6% per 
jaar. Met een meer langdurig concreet herstel worden zzp’ers weer vaker 
ingehuurd waardoor hun productie sterker groeit. In 2018 blijft de productie in 
het vloerenleggen nog sterk achter bij het hoge niveau in 2009, als gevolg van 
het beperkte herstel in de utiliteitsnieuwbouw.

Dieptepunt omzet vloerenleggen ruim een kwart lager dan in 2008
Figuur 6.1 brengt de ontwikkeling van het productievolume van vloerenleggen 
in beeld, samen met de verwachting voor de afbouw en de bouw als geheel. Het 
dieptepunt ligt in 2013 28% onder de omzet in 2008. In 2018 ligt de omzet in het 
vloerenleggen nog steeds 8½% onder die in 2008.

Belang van afbouwbedrijven als opdrachtgever verder toegenomen
In 2011 is het belang van afbouwbedrijven als opdrachtgever opnieuw toegeno-
men naar 19% van de omzet. Net als in de gehele afbouwbranche bleven de 
hoofdaannemers de belangrijkste opdrachtgevers van de vloerenleggers. Het 
aandeel in de omzet bedroeg 56%.
In vergelijking met de bedrijven met personeel verkregen zzp’ers naar verhou-
ding meer omzet van afbouwbedrijven. Dit is uiteraard kenmerkend voor de 
‘arbeidsrelatie’ van zzp’ers. 

Bron: EIB

Figuur 6.1 Vloerenleggen, bouw en afbouw, index 2008=100, 2008-2018

Bron: EIB

65

70

75

80

85

90

95

100

Vloerenleggen Afbouw Bouw totaal

2008     2009    2010     2011     2012      2013     2014     2015     2016       2017       2018 



58

Merendeel van omzet wordt in concurrentie verkregen 
Overeenkomstig voorgaande jaren werd het merendeel van de omzet in 2011 in 
concurrentie verkregen. Het aandeel bedroeg 86%. De komende tijd staat er een 
sterke druk op de bestedingsmogelijkheden van diverse opdrachtgevers. Een 
groot deel van de omzet zal waarschijnlijk in concurrentie verkregen blijven 
worden.
Het merendeel van de opdrachten werd verkregen tegen een tarief per meter 
(58%). Traditioneel wijken de vloerenleggers hiermee af van de andere afbouw-
branches waar naar verhouding meer omzet wordt verkregen tegen een 
aanneemsom. Toch zijn opdrachten verkregen tegen een aanneemsom ook 
voor vloerenleggers van groot belang (35%).
In vergelijking met de bedrijven met personeel verkregen zzp’ers naar verhou-
ding een groter deel van de opdrachten op basis van enkelvoudige uitnodiging. 
In het geval van vloerenleggen geeft mogelijk een groter deel van de opdracht-
gevers de voorkeur aan het werken met vaste (zzp) relaties.

6.2 Werkgelegenheidsontwikkeling

Tabel 6.3 geeft een overzicht van de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling 
in het vloerenleggen. In de tabel is naast de totale branche ook onderscheid 
gemaakt naar bedrijven met personeel, zzp’ers en uitzendkrachten.

2012: werkgelegenheidsdaling voor vierde achtereenvolgende jaar
De werkgelegenheid in vloerenleggen liep in 2012 terug met 4½%. Daarmee 
loopt de werkgelegenheid nu al vier jaar op rij terug. 

Korte termijn 2013-2014: werkgelegenheid loopt nog verder terug
In navolging van de productiedaling die zich in 2013 voortzet, zal de werkgele-
genheid verder dalen met 4%. Het werkgelegenheidsverlies is beperkter dan de 

Tabel 6.3 Werkgelegenheidsontwikkeling in vloerenleggen, 2011-2018, 
 arbeidsjaren

Bron: EIB

 Totaal Bedrijven Zzp’ers Uitzend-
  met  krachten
  personeel

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

2011 3.524  2.676  798  50
2012 3.364 -4½ 2.576 -3½ 738 -7½ 50 0
2013 3.236 -4 2.479 -4 706 -4 50 0
2014 3.219 -½ 2.454 -1 709 ½ 56 10
2015-20181 3.631 3 2.534 1 902 6 195 37

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018
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terugval in productie. Een deel is opgevangen via een daling van de arbeidspro-
ductiviteit. Daarnaast heeft ook de flexibele schil een deel van de werkgelegen-
heidseffecten opgevangen. 

De productie zal in 2014 stijgen, maar de arbeidsmarkt zal daarop met enige 
vertraging reageren. De grotere personeelsbehoefte op korte termijn wordt door 
herstel van de arbeidsproductiviteit en inhuur opgevangen. 

Middellange termijn 2015-2018: herstel van de werkgelegenheid
Vanaf 2015 is sprake van een breed werkgelegenheidsherstel, waarbij de trend 
naar meer zzp’ers wordt hervat. Hierdoor neemt op middellange termijn de 
werkgelegenheid van bedrijven met personeel met gemiddeld 1% toe, terwijl 
die van zzp’ers vanaf 2015 met gemiddeld 6% oploopt.

6.3 Bedrijfseconomische ontwikkeling tot 2011

Tabel 6.4 laat de ontwikkeling in bedrijfseconomische kencijfers van het 
vloerenleggen zien. De kencijfers geven inzicht in financiële verhoudingen aan 
het eind van het boekjaar (31 december) en maken zo periodevergelijking en 
bedrijfsvergelijking mogelijk. Ze beschrijven niet de financiële verhoudingen of 
het (betalings-)gedrag van bedrijven op een willekeurig moment van het jaar.

Winstmarge is verbeterd
De verbruikskosten (betalingen aan grondstoffen, materialen en onderaanne-
mers) vormden met een aandeel van 51,3% in de omzet de grootste kostenpost. 
De personeelskosten, die voornamelijk uit brutolonen bestaan, vormden met 
19,9% eveneens een belangrijke kostenpost. Ook de overige bedrijfskosten 
waren met 14,4% van enig belang. 
Het resultaat geeft inzicht in de opbrengsten van de bedrijven uit de werk-
zaamheden. Wanneer het bedrijfsresultaat (10,9%) 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 3,6% (was in 2018 5,2%). De stijging in de 
winstmarge deed zich zowel bij de bedrijven met personeel als de zzp’ers voor.

Arbeidsproductiviteit is opnieuw verslechterd
De arbeidsproductiviteit, gemeten in de bruto omzet en toegevoegde waarde 
per werkende, verslechterde voor het derde jaar op rij. De bruto omzet per 
werkende (inclusief verbruik) bedroeg € 130.000 (was in 2008 € 186.000). De 
daling deed zich zowel bij de bedrijven met personeel als de zzp’ers voor. De 
toegevoegde waarde, het inkomen dat het bedrijf genereert voor personeel, 
eigenaren, vreemd vermogensverschaffers en de overheid, bedroeg € 63.000 per 
werkende (was in 2008 € 88.000). Ook hier deed de daling zich zowel bij de 
bedrijven met personeel als de zzp’ers voor.
Verschillen in kengetallen per werkende ten opzichte van de andere afbouw-
branches hebben te maken met de arbeidsintensiteit. Wanneer de arbeidsin-
tensiteit per eenheid productie in een branche lager is, komt dit tot uitdrukking 
in een hoger kencijfer per werkende. 

Rentabiliteit is verbeterd door betere winstmarges
De liquiditeit, de mate waarin bedrijven direct opeisbare schulden kunnen 
betalen, daalde maar bleef wel boven de norm van 120%. Gemiddeld waren de 
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quick ratio en de current ratio 128% en 140%.
De debiteurentermijn, de termijn waarop opdrachtgevers facturen betalen, en 
de crediteurentermijn, de termijn waarop in het vloerenleggen facturen worden 
betaald, stegen. Per 31 december 2011 bedroegen de debiteuren- en crediteu-
rentermijn 66 en 67 dagen.
De solvabiliteit, de mate waarin bedrijven bij opheffing alle schulden kunnen 
betalen, daalde eveneens. Het aandeel eigen vermogen in het vreemd vermo-
gen bedroeg 40%.
Onder invloed van de gestegen winstmarge steeg ook de rentabiliteit van het 
totale en eigen vermogen.
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Tabel 6.4 Bedrijfseconomische kencijfers, totaal vloerenleggen in 
 2009-2011, bedrijven met personeel en zzp’ers in 2011 

Bron: EIB

 Totale Bedrijven Zzp
 branche met
  personeel

 2009 2010 2011 2011 2011

Kencijfers per bedrijf (x € 1.000)
Omzet per bedrijf 608 507 560

Kostenstructuur (% van omzet)
Totaal verbruik 56,1 49,5 51,3 54,8 30,2
- Materiaal 47,5 29,6 35,1 37,8 20,6
- Uitbesteed 8,6 19,9 15,9 17,0 9,6
Bruto marge 43,9 50,5 48,7 45,2 69,8
- Personeelskosten 19,5 19,3 19,9 23,0 0,0
- Inhuur en inlening 0,3 0,5 1,9 0,4 11,0
- Afschrijvingen 2,6 3,2 1,8 1,6 3,1
- Overige bedrijfskosten 13,4 17,9 14,4 14,7 12,1
Totale bedrijfskosten 35,8 40,9 37,8 39,7 26,2
Bedrijfsresultaat 8,1 9,7 10,9 5,5 43,7
- Financiële baten en lasten  0,8 0,7 0,6 0,4 1,9
Resultaat voor belasting 7,3 9,0 10,3 5,0 41,8
- Berekende lonen 5,2 6,5 6,7 0,9 41,7
Resultaat voor belasting na 
berekende lonen 2,1 2,5 3,6 4,1 0,1

Kencijfers per werkende (x € 1.000)
Bruto omzet 166 149 130 151 72
Verbruik 93 74 67 83 22
Toegevoegde waarde 73 75 63 68 50
Arbeidskosten 42 39 37 37 38

Financiële kengetallen
Current ratio (%) 141 147 140
Quick ratio (%) 132 135 128
Debiteurentermijn (dagen) 58 55 66
Crediteurentermijn (dagen) 56 57 67
Solvabiliteit (%) 51 46 40
Rentabiliteit totaal vermogen (%) 5,7 7,3 9,6
Rentabiliteit eigen vermogen (%) 11,3 18,5 30,5
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7 Terrazzowerk

7.1 Marktontwikkeling

Tabel 7.1 geeft een overzicht van de verwachte productieontwikkeling in het 
terrazzowerk. 

Ontwikkeling in 2011-2012: weer productiedaling na weinig herstel
Na een productiestijging in 2011 nam in 2012 de productie weer af met 5%.
De branche is relatief sterk vertegenwoordigd in de minder conjunctuurgevoe-
lige herstel en verbouw (voornamelijk woningen). Hierdoor is op de korte en 
middellange termijn sprake van een relatief gematigd beeld van productieda-
ling en -herstel ten opzichte van de gehele afbouwbranche. Omdat terrazzobe-
drijven bovendien in de nieuwbouw van woningen pas later in het bouwproces 
ingeschakeld worden, zal uiteindelijk herstel van de (woning-)bouw ook laat 
doorklinken in het terrazzowerk.

Tabel 7.1 Ontwikkeling van het terrazzowerk, 2011-2018

Bron: EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2011 20122 2012 2013 2014 2015-183

Totaal 22 21 -5  -6  -½ 6

1 Bedragen in prijzen van 2011, exclusief btw
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018

Korte termijn 2013-2014: dieptepunt pas in 2014
In 2013 daalt de productie verder met 6% mede door de scherpe afname van de 
woningbouwproductie. Door de positie aan het eind van het bouwproces en het 
zwakke herstel van de woningbouw bereikt het terrazzowerk pas in 2014 het 
(voorlopige) dieptepunt. 

Middellange termijn 2015-2018: krachtig herstel woningbouw werkt door
Pas vanaf 2015 zet bestendig herstel in, doordat het herstel van de woning-
markt dan stevig doorzet. Over de periode 2015-2018 neemt de productie van 
het terrazzowerk gemiddeld met een krachtige 6% per jaar toe.
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Omzet terrazzobranche in 2014 bijna een kwart onder die in 2008
Figuur 7.1 brengt de ontwikkeling van het productievolume van terrazzowerk in 
beeld, samen met de verwachting voor de afbouw en de bouw als geheel. Het 
dieptepunt ligt in 2013 ruim 24% onder de omzet in 2008.

7.2 Werkgelegenheidsontwikkeling

Tabel 7.2 geeft een overzicht van de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling 
in terrazzowerk. In de tabel is naast de totale branche ook onderscheid ge-
maakt naar bedrijven met personeel, zzp’ers en uitzendkrachten.

De werkgelegenheid in terrazzowerk liep in 2012 terug met ongeveer 1½%. In 
2013 en 2014 neemt de werkgelegenheid verder af met respectievelijk 4½% en 
2% per jaar. Pas op middellange termijn herstelt de werkgelegenheid zich met 
een groei van gemiddeld 3½% per jaar over de periode 2015-2018. Zowel bij 
bedrijven met personeel als bij zzp’ers treedt herstel van de werkgelegenheid 
op. Er wordt in de branche vrijwel geen gebruik gemaakt van uitzendkrachten 
of gedetacheerd personeel.

Bron: EIB

Figuur 7.1 Terrazzowerk, bouw en afbouw, index 2008=100, 2008-2018

Bron: EIB
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Tabel 7.2 Werkgelegenheidsontwikkeling in terrazzowerk, 2011-2018, 
 arbeidsjaren

Bron: EIB

 Totaal Bedrijven Zzp’ers Uitzend-
  met  krachten
  personeel

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

2011 236  149  87  - -
2012 232 -1½ 146 -2 87 -½ - -
2013 222 -4½ 138 -5½ 84 -2½ - -
2014 218 -2 134 -3 84 -½ - -
2015-20181 250 3½ 155 3½ 95 3 - -

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018
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8 Blokken- en elementenstellen

8.1 Marktontwikkeling

Tabel 8.1 geeft een overzicht van de verwachte productieontwikkeling in het 
blokken- en elementenstellen. In de tabel is naast de totale branche ook 
onderscheid gemaakt naar bedrijven en zzp’ers.

Ontwikkeling in 2011-2012: sterke reactie op ontwikkeling bouwproductie
In 2011 nam de productie ten opzichte van de afbouwbranche bovengemiddeld 
toe. Nieuwbouwactiviteiten hadden net als in voorgaande jaren met 98% het 
grootste aandeel in de omzet van het blokken- en elementenstellen (zie tabel 
8.2). Toepassing van de blokken en elementen in de bestaande bouw is immers 
vaak om constructieve redenen niet mogelijk. Ook de werkzaamheden aan 
woningen behielden het grootste belang in de omzet. Van de omzet werd 92% 
in dit segment behaald. Traditioneel wijkt het blokken- en elementenstellen 
hiermee af van de totale afbouwbranche waar de omzet gelijkmatiger is 
verdeeld over de verschillende marktsectoren. De verdeling van de omzet van 
zzp’ers in het blokken- en elementenstellen komt grofweg overeen met die van 
de bedrijven met personeel.

Tabel 8.1 Ontwikkeling van het blokken- en elementenstellen, 
 2011-2018

Bron: CBS, EIB

 Miljoen €1 Jaarlijkse veranderingen2 (%)

 2011 20122 2012 2013 2014 2015-183

Bedrijven 84 75 -10  -8½ 3  9½
Zzp’ers 31 28 -9  -7½ 0  10

Totaal 114 103 -9½ -8  2  9½

1 Bedragen in prijzen van 2011, exclusief btw
2 Raming
3 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018

In 2012 nam de productie in het blokken- en elementenstellen met 9½% af. Het 
blokken- en elementenstellen is erg conjunctuurgevoelig door de grote afhan-
kelijkheid van de woningnieuwbouw. Het productieverlies bij zzp’ers is wat 
beperkter dan bij bedrijven. Zzp’ers richten zich iets meer op de minder 
conjunctuurgevoelige herstel en verbouw en bovendien is de inhuur van 
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zzp’ers door andere afbouwbedrijven minder scherp gedaald. Bedrijven hebben 
eerst vooral de inzet van uitzendkrachten en gedetacheerd personeel beperkt. 

Korte termijn 2013-2014: weer groot productieverlies in 2013
In 2013 zet de productiedaling als gevolg van de ongunstige economische 
ontwikkelingen door met 8%. Het herstel van de woningnieuwbouw in 2014 
werkt meteen door naar het blokken- en elementenstellen. Aanvankelijk 
profiteren alleen de bedrijven hiervan door verbetering van de arbeidsproduc-

Tabel 8.2 Verdeling omzet in procenten, totaal blokken- en 
 elementenstellen in 2009-2011, bedrijven met personeel en
 zzp’ers in 2011

Bron: EIB

 Totale Bedrijven Zzp
 branche met
  personeel

  2009 2010 2011 2011 2011

Omzet naar marktsector
Nieuwbouw van woningen 83 79 90 94 81
Nieuwbouw van gebouwen 13 15 8 6 12
Verbouw, renovatie woningen 2 2 1 0 2
Verbouw, renovatie gebouwen 1 2 0 0 1
Onderhoud, reparatie woningen 1 2 1 0 4
Onderhoud, reparatie gebouwen 0 0 0 0 0
Gww 0 0 0 0 0

Omzet naar opdrachtgever
Hoofdaannemers 73 83 73 80 48
Afbouwbedrijven 26 16 25 20 42
Woningcorporaties 0 0 0 0 0
Bedrijven 0 0 1 0 5
Particulieren, vve’s 1 1 1 0 5
Overige1 0 0 0 0 0

Omzet naar wijze van 
opdrachtverkrijging
In concurrentie per uur 3 3 1 0 4
In concurrentie per meter 42 34 25 12 69
In concurrentie aanneemsom 48 50 56 70 10
Niet in concurrentie per uur 1 1 1 0 4
Niet in concurrentie per meter 6 11 17 18 13
Niet in concurrentie aanneemsom 0 0 0 0 0

1 Inclusief overheid en projectontwikkelaars
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tiviteit. Het herstel in 2014 geeft waarschijnlijk nog geen aanleiding om de 
inhuur van zzp’ers te hervatten.

Middellange termijn 2015-2018: krachtig herstel
Op middellange termijn is de groei van de branche met gemiddeld 9½% per jaar 
zeer sterk. Dit komt door een dynamisch herstel van de woningnieuwbouw. 
Hiermee groeit deze branche het snelst van alle afbouwbranches, nadat het 
– samen met het vloerenleggen – ook het zwaarst werd getroffen. Het herstel 
bij zzp’ers is naar verwachting krachtiger doordat zij weer meer ingehuurd 
zullen worden door bedrijven.

Dieptepunt omzet blokken- en elementenstellen een derde lager dan in 2008
Figuur 8.1 brengt de ontwikkeling van het productievolume van blokken- en 
elementenstellen in beeld, samen met de verwachting voor de afbouw en de 
bouw als geheel. Het dieptepunt ligt in 2013 op 33% van de omzet in 2008. Door 
het krachtige herstel van de woningbouw komt het blokken- en elementenstel-
len op middellange termijn bijna terug op de productieniveaus van voor de 
recessie.

Hoofdaannemers blijven veruit de belangrijkste opdrachtgever
Net als in 2008-2010 werkten de blokken- en elementenstellers in 2011 vrijwel 
uitsluitend voor hoofdaannemers en afbouwbedrijven. Ook hierin wijkt het 
blokken- en elementenstellen traditioneel af van de andere afbouwbranches waar 
de omzet wat gelijkmatiger is verdeeld over de verschillende opdrachtgevers.

Bron: EIB

Figuur 8.1 Blokken- en elementenstellen, bouw en afbouw, index 
 2008=100, 2008-2018

Bron: EIB
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In vergelijking met de bedrijven met personeel verkregen zzp’ers naar verhou-
ding meer omzet van afbouwbedrijven. Dit is uiteraard kenmerkend voor de 
‘arbeidsrelatie’ van zzp’ers. 

De krappe markt en beperkte bestedingsruimte bij opdrachtgevers leidt er 
toe dat hoofdaannemers de efficiency zullen proberen te verhogen. Zo zal een 
aantal hoofdaannemers de efficiency proberen te verhogen door lagere prijzen 
van onderaannemers te verlangen. Dit kan tot meer prijsdruk leiden voor de 
blokken- en elementenstellers. Een andere manier voor hoofdaannemers om 
de efficiency te verhogen is door te kiezen voor metalstudwanden, prefab of 
holle wanden. Dit kan dan leiden tot een vermindering van het aantal werken 
op de markt.

Minder omzet in concurrentie verkregen, belang van aanneemsom neemt toe 
Hoewel het merendeel van de omzet in concurrentie werd verkregen (82%), is 
het aandeel in de afgelopen jaren gedaald. In het geval van het blokken- en 
elementenstellen geeft mogelijk een groter deel van de hoofdaannemers en 
afbouwbedrijven de voorkeur aan het werken met vaste relaties. Desondanks 
staat de komende tijd een sterke druk op de bestedingsmogelijkheden van 
diverse opdrachtgevers. Een groot deel van de omzet zal waarschijnlijk in 
concurrentie verkregen blijven worden.
Het belang van opdrachten die verkregen zijn tegen een vaste aanneemsom is 
wederom verder toegenomen (tot 56%). Een vast bedrag biedt opdrachtgevers 
mogelijk meer zekerheid.

8.2 Werkgelegenheidsontwikkeling

Tabel 8.3 geeft een overzicht van de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling 
in het blokken- en elementenstellen. In de tabel is naast de totale branche ook 
onderscheid gemaakt naar bedrijven met personeel, zzp’ers en uitzendkrach-
ten.

2012: werkgelegenheidsdaling voor vierde achtereenvolgende jaar
De werkgelegenheid in blokken- en elementenstellen liep in 2012 terug met 
5½%. Daarmee loopt de werkgelegenheid nu al vier jaar op rij terug. 

Korte termijn 2013-2014: werkgelegenheid loopt nog verder terug
In navolging van de productiedaling die zich in 2013 voortzet, zal de werkgele-
genheid verder dalen met 6½. Het werkgelegenheidsverlies is beperkter dan de 
terugval in productie. Een deel is opgevangen via een daling van de arbeidspro-
ductiviteit. Daarnaast heeft ook de flexibele schil een deel van de werkgelegen-
heidseffecten opgevangen. 

De productie zal in 2014 stijgen, maar de arbeidsmarkt zal daarop met enige 
vertraging reageren. De grotere personeelsbehoefte op korte termijn wordt door 
herstel van de arbeidsproductiviteit en inhuur opgevangen. 

Middellange termijn 2015-2018: herstel van de werkgelegenheid
Vanaf 2015 is sprake van een breed werkgelegenheidsherstel, waarbij de trend 
naar meer zzp’ers wordt hervat. Hierdoor neemt op middellange termijn de 
werkgelegenheid van bedrijven met personeel met gemiddeld 3½% toe, terwijl 
die van zzp’ers vanaf 2015 met gemiddeld 8% oploopt.
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8.3 Bedrijfseconomische ontwikkeling tot 2011

Tabel 8.4 laat de ontwikkeling in bedrijfseconomische kencijfers van het 
blokken- en elementenstellen zien. De kencijfers geven inzicht in financiële 
verhoudingen aan het eind van het boekjaar (31 december) en maken zo 
periodevergelijking en bedrijfsvergelijking mogelijk. Ze beschrijven niet de 
financiële verhoudingen of het (betalings-)gedrag van bedrijven op een wille-
keurig moment van het jaar.

Winstmarge verder onder druk
De verbruikskosten (betalingen aan grondstoffen, materialen en onderaanne-
mers) vormden met een aandeel van 49,9% in de omzet de grootste kostenpost. 
De personeelskosten, die voornamelijk uit brutolonen bestaan, vormden met 
12% eveneens een belangrijke kostenpost. Ook de overige bedrijfskosten waren 
met 7,1% van enig belang. 
Het resultaat geeft inzicht in de opbrengsten van de bedrijven uit de werkzaam-
heden. Wanneer het bedrijfsresultaat (18,3%) 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 0,8% (was in 2008 3,4%). De daling in de winstmarge deed zich 
vooral bij de bedrijven met personeel voor. Bij de zzp’ers verbeterde de winstmarge.

Arbeidsproductiviteit stabiel t.o.v. 2010
De arbeidsproductiviteit, gemeten in de bruto omzet en toegevoegde waarde 
per werkende, bleef in 2011 redelijk stabiel. De bruto omzet per werkende 
(inclusief verbruik) bedroeg € 106.000 (was in 2008 € 175.000). De toegevoegde 
waarde, het inkomen dat het bedrijf genereert voor personeel, eigenaren, 
vreemd vermogensverschaffers en de overheid, bedroeg € 53.000 per werkende 
(was in 2008 € 64.000).

Tabel 8.3 Werkgelegenheidsontwikkeling in blokken- en 
 elementenstellen, 2011-2018, arbeidsjaren

Bron: EIB

 Totaal Bedrijven Zzp’ers Uitzend-
  met  krachten
  personeel

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

2011 854  487  355  12 
2012 808 -5½ 457 -6 339 -4½ 12 0
2013 757 -6½ 422 -7½ 323 -4½ 12 0
2014 758 0 422 0 322 0 13 10
2015-20181 946 5½ 482 3½ 436 8 28 21

1 Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2015-2018
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Tabel 8.4 Bedrijfseconomische kencijfers, totaal blokken- en 
 elementenstellen in 2009-2011, bedrijven met personeel en
  zzp’ers in 2011 

Bron: EIB

 Totale Bedrijven Zzp
 branche met
  personeel

 2009 2010 2011 2011 2011

Kencijfers per bedrijf (x € 1.000)
Omzet per bedrijf 262 215 114

Kostenstructuur (% van omzet)
Totaal verbruik 33,1 50,2 49,9 64,2 11,8
- Materiaal 11,0 23,6 17,0 19,7 2,1
- Uitbesteed 22,1 26,7 33,0 44,5 9,7
Bruto marge 66,9 49,8 50,1 35,8 88,2
- Personeelskosten 26,1 14,9 12,0 16,6 0,0
- Inhuur en inlening 2,4 1,8 4,9 5,1 4,4
- Afschrijvingen 3,5 1,8 3,6 2,7 6,1
- Overige bedrijfskosten 10,4 13,0 7,1 7,0 7,4
Totale bedrijfskosten 42,3 31,5 27,7 31,3 17,9
Bedrijfsresultaat 24,6 18,3 22,4 4,4 70,3
- Financiële baten en lasten  0,9 0,4 0,9 0,4 2,5
Resultaat voor belasting 23,7 17,9 21,4 4,1 67,8
- Berekende lonen 21,5 15,6 20,6 4,0 65,1
Resultaat voor belasting na 
berekende lonen 2,2 2,2 0,8 0,1 2,7

Kencijfers per werkende (x € 1.000)
Bruto omzet 92 109 106 143 63
Verbruik 30 55 53 92 7
Toegevoegde waarde 62 54 53 51 56
Arbeidskosten 46 35 40 37 43

Financiële kengetallen1

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



73

9 Transformatie leegstaande kantoren

Door de hoge leegstand op de kantorenmarkt is de nieuwbouw van kantoren scherp 
afgenomen. De leegstand concentreert zich in de Randstad en op formele locaties 
(kantoorwijken en bedrijventerreinen). De hoge leegstand zet druk op de prijzen 
waardoor de transformatie van sommige kantoren interessant wordt. Transformatie is 
vooral kansrijk in groeiregio’s op locaties in de stadscentra en stationsgebieden tegen 
deze centra. De vraaguitval in de nieuwbouw van kantoren die ook de afbouw zal 
raken, wordt door de bijdrage van de afbouw aan deze transformaties deels opgevan-
gen. Op basis van een regionale kantorenmarktverkenning zal tot 2020 naar verwach-
ting bijna 400.000 m2 kantoorruimte worden getransformeerd die tot € 286 miljoen 
bouwproductie leidt, waarvan € 71 miljoen afbouwproductie. 

9.1 Inleiding

De kantorenmarkt kampt momenteel met een hoge leegstand. Enerzijds heeft 
de nadelige invloed hiervan op de nieuwbouw ook gevolgen voor de afbouw-
branche. Anderzijds biedt transformatie van kantoren kansen voor de afbouw-
branche. Welke locaties zijn kansrijk? Wanneer wordt de kans op transformatie 
groter? Hoe groot is de verwachte markt? En welke onzekerheden zijn er?

In 2012 verkende het EIB in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu vraag- en aanbodontwikkelingen voor regionale kantorenmarkten 
(Zuidema et al., 2012). Op hoofdlijnen zijn relevante uitkomsten van dat 
onderzoek in dit hoofdstuk te lezen. De uitkomsten zijn aangevuld met impli-
caties voor de afbouwbranche.

9.2 Uitgangssituatie: hoge leegstand

Aan het begin van 2012 stond landelijk ongeveer 14% van de kantorenvoorraad 
leeg. Dit komt overeen met ruim 7,1 miljoen m2 verhuurbaar vloeroppervlak. 
Aangezien als marktevenwicht vaak een leegstand van 5% wordt aangehouden, 
is sprake van overaanbod.

Geconcentreerd in de Randstad
De leegstand is geconcentreerd in de Randstad, waarbij de metropoolregio 
Amsterdam zelfs een leegstand kent van 18% van de voorraad. In de overige 
regio’s is sprake van een leegstand van 10-15%. In Zeeland bedraagt de leeg-
stand slechts 2%.

Geconcentreerd op formele kantoorlocaties
Binnen de regio’s is sprake van grote verschillen tussen locatietypen. De 
leegstand is geconcentreerd op formele kantoorlocaties (kantorenwijken en 
bedrijventerreinen), terwijl de leegstand op binnenstedelijke en overige locaties 
(op zichzelf staande, verspreide kantoren in woonwijken of in een buitenge-
bied) duidelijk geringer is.
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9.3 Locaties voor transformaties 

De huidige leegstand leidt tot meer initiatieven om kantoorruimte te transfor-
meren naar een andere functie. Door toenemende transformaties zijn in 2011 
zelfs de meeste onttrekkingen uit de kantorenvoorraad ooit geregistreerd. 

Kansrijk in groeiregio’s 
Landelijk gezien bestaan er verschillen tussen de regio’s in de alternatieve 
aanwendingsmogelijkheden voor lege kantoren. In groeiregio’s zijn de moge-
lijkheden uiteraard groter dan in krimpregio’s, waar buiten de kantorenmarkt 
ook alternatieve ruimtemarkten (zoals de woningmarkt) krimp zullen kennen.

Kansrijk op centrale en overige locaties
Transformatiekansen verschillen per locatietype. Voor centrale locaties (stads-
centra, stationsgebieden in/tegen het centrum) kan aan meerdere alternatieve 
functies worden gedacht, zoals woningen, winkels en leisure (hotels, bioscopen, 
enz.). Voor overige locaties (in woonwijken, stadsranden) liggen wat minder 
alternatieve functies voor de hand, maar kan altijd nog gedacht worden aan 
woningen, zorg en mogelijk recreatieve voorzieningen (horeca, sportschool). Op 
formele locaties bestaat weinig perspectief voor transformaties. Deze vaak 
monofunctionele locaties lenen zich slecht voor herbestemming van individu-
ele gebouwen. Doordat de huidige leegstand geconcentreerd is op dit type 
locaties, biedt maar een beperkt deel van de huidige leegstand kansen voor de 
afbouwbranche door transformatie.

9.4 Transformaties afhankelijk van prijsontwikkeling

Of herbestemming tot stand komt, hangt vooral af van de economische haal-
baarheid. Prijzen spelen een centrale rol in de verwachte marktdynamiek. 
Overaanbod van kantoorruimte zet de prijzen geleidelijk onder druk. Aan de 
vraagzijde stimuleren lage prijzen een wat extensiever ruimtegebruik. Aan de 
aanbodzijde zorgen lage prijzen voor minder (rendabel te ontwikkelen) nieuw-
bouw. Door waardeverlies van het kantoor wordt functieverandering relatief 
interessanter.

Prijsdaling remt nieuwbouw en bevordert transformaties
De prijsontwikkeling is bepalend voor de nieuwbouwmogelijkheden en het 
aantal transformaties dat tot stand komt. Dalende prijzen maken nieuwbouw-
ontwikkeling minder aantrekkelijk. Op een gegeven moment wordt het onren-
dabel om nog nieuw te bouwen. Aangenomen is dat nieuwbouw niet meer tot 
stand komt als prijzen ten opzichte van 2010 met meer dan 20% dalen.

Transformaties van kantoren nemen juist toe bij prijsdaling. Kantoren hebben 
vaak een hogere waarde met een kantoorfunctie dan wanneer het gebouw een 
andere functie krijgt. Maar als prijzen dalen, wordt herbestemmen relatief 
interessanter.

Geen transformaties op formele locaties
De herbestemmingspotentie verschilt per locatietype en regio. Eigen berekenin-
gen en externe deskundigen geven aan dat op de centrale locaties in de Rand-
stad huurprijzen met 25% mogen zakken, voordat een alternatieve functie 
aantrekkelijk wordt. Op pandniveau zal dit anders liggen. Niet elk pand en/of 
elke locatie is in dezelfde mate geschikt voor transformatie.
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Op overige locaties moeten prijzen wat verder dalen om alternatieven aantrek-
kelijk te maken. Op overige locaties en formele locaties buiten de Randstad 
kunnen huurprijzen met 65% dalen, voordat herbestemming aantrekkelijk 
wordt. 

Op formele locaties worden, ongeacht de prijsdaling, alternatieven economisch 
niet haalbaar. Eigenaren zullen zakken met de prijs totdat de verhuur van het 
kantoor meer gaat kosten dan de leegstandskosten. Uitgaande van deze 
exploitatielasten, kunnen prijsdalingen oplopen tot 65% van de huurprijzen in 
2010. Zakt de prijs nog verder, dan gaat het verhuren de eigenaar per saldo geld 
kosten en zal deze er voor kiezen het gebouw leeg te laten staan. 

9.5 Verkenning voorziene transformaties en omvang afbouwmarkt

Weinig empirische gegevens over transformaties in het verleden
Over transformaties is empirisch weinig bekend. Een raming van de omvang 
van de transformaties is dus niet te toetsen aan de realisaties in het verleden. 
Waar wel zicht op bestaat, is het totale aantal onttrekkingen aan de kantoren-
voorraad (Bak, 2011). Deze onttrekkingen hebben niet alleen betrekking op 
transformaties maar ook op sloop (al dan niet gevolgd door nieuwbouw). 

Dit weten we over onttrekkingen:
• In totaal verdwenen 371 panden tussen 1990 en 2010 uit de kantoren-
 voorraad: 2,0 miljoen m2

• Gemiddeld 100.000 m2 per jaar (150.000 m2 in 2011)
• Slechts 15% van de onttrekkingen betreft een formele locatie
• Van 206 panden is de gemiddelde leeftijd bekend: 42 jaar

Verhouding transformaties-onttrekkingen tot de toekomstige ontwikkeling
Bij de raming van de omvang van transformaties richten we ons op courante 
kantoren – dus gebouwen die nog niet aan het eind van de levensduur zijn. Ook 
van de incourante leegstand zal een deel worden onttrokken aan de voorraad 
om herbestemd of vernieuwd te worden. Wanneer naast de voorziene transfor-
maties ook de helft van de incourante voorraad tot 2020 wordt onttrokken, 
zullen de totale onttrekkingen gelijk zijn aan de onttrekkingen in het verleden.

Transformaties lopen op en komen tot 2020 enkel in de Randstad voor
Het regionale kantorenmarktmodel van het EIB confronteert vraag en aanbod 
op de kantorenmarkt, en houdt rekening met marktwerking. Het resultaat van 
deze confrontatie geeft de ontwikkeling van nieuwbouw, transformaties, 
leegstand en huurprijzen.

Transformaties komen volgens het model tot 2020 enkel in de Randstad tot 
stand. Omdat hier vanuit de achterliggende demografische en economische 
situatie meer potentie is voor andere functies, zijn relatief beperkte prijsdalin-
gen nodig om een alternatief economisch rendabel te maken. Buiten de Rand-
stad zijn alternatieven schaarser. Dit vertaalt zich, zoals gezegd, in de aanname 
dat prijzen buiten de Randstad verder moeten dalen om transformaties aan-
trekkelijk te maken voor eigenaren. De marktverhouding blijft naar verwach-
ting echter relatief gezond, waardoor prijzen tot 2020 niet ver genoeg dalen om 
tot transformatie van (courante) kantoren over te gaan.
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Op basis van het model zal tot 2020 naar verwachting bijna 400.000 m2 kantoor-
ruimte worden getransformeerd (zie tabel 9.1). Dit zijn dus transformaties van 
courante kantoren. Deze zullen naar verwachting tot € 286 miljoen bouwpro-
ductie leiden, waaronder € 71 miljoen voor de afbouw. Dit is circa 0,3% van de 
totale afbouwproductie tot 2020.

Tabel 9.1 Raming transformaties per regio, 2010-2020

Bron: EIB

 Transformaties Bouwproductie Afbouw
 (x 1.000 m2 vvo) (mln €) (mln €)

Noord Nederland - - -
Zwolle-Deventer-Apeldoorn - - -
Enschede-Hengelo-Almelo - - -
Arnhem-Nijmegen - - -
Provincie Utrecht 37 28 7
Metropoolregio Amsterdam 194 146 36
Noord-Holland Noord - - -
Groot Den Haag 122 92 23
Groot Rotterdam 28 21 5
Zeeland - - -
Breda-Tilburg-Den Bosch - - -
Kantorenregio Eindhoven - - -
Limburg - - -

Totaal 381 286 71

Bouwkosten van transformatie

De bouwkosten van transformatie variëren sterk per gebouw en nieuwe 
bestemming. In de berekeningen is uitgegaan van een gemiddelde van 
€ 750 per m2 verhuurbaar vloeroppervlak (vvo). Dit is een grove schatting, 
gebaseerd op ‘Onderzoek bouwkosten en transformatie’ (Lagae et al., 
2010). In dat onderzoek worden de kosten per m2 gebruiksoppervlak van 
verschillende voorbeeldprojecten beschreven met verschillende bestem-
mingen: studentenwoningen, appartementen of lofts.

De vertaling van bouwproductie naar afbouwproductie is gedaan door het 
aandeel van de afbouw in een referentieproject te bepalen (www.bouwkos-
ten.nl). Dit aandeel komt uit op 25%, veel hoger dan het aandeel van 4% in 
de totale bouwproductie. Dit lijkt waarschijnlijk, temeer de gww nagenoeg 
niet zal profiteren van transformaties en doordat het constructieve deel van 
de bouwproductie ook grotendeels niet van toepassing is bij transformatie.
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9.6 Belemmeringen en katalysatoren voor transformaties

In de praktijk is veel aandacht voor transformaties en voor belemmeringen die 
transformaties voorkomen. Denk aan regelgeving, financieringsproblematiek 
en hoge boekwaarden. Daarnaast wordt gesproken over bezettingsgraadleeg-
stand. Bezettingsgraden in de slechtere gebouwen zijn nu nog hoog genoeg om 
de kosten te dekken. Herbestemmen is dan nog minder urgent. 

Zichzelf concentrerende leegstand bevordert transformatie
Op langere termijn, wanneer genoemde belemmeringen in belang afnemen en 
het toevoegen van nieuwbouw de doorstroming verder op gang helpt, wordt de 
noodzaak tot ingrijpen bij eigenaren echter groter (Zuidema en Van Elp, 2010). 
De minst aantrekkelijke kantoren zullen leeg komen te staan en definitief 
uitzicht op een nieuwe huurder verliezen. Pas dan zullen de eigenaren van deze 
kantoren meer geneigd raken voor transformatie te kiezen.

Zoals eerder aangegeven ontmoedigen lagere prijzen nieuw aanbod en onder-
steunen de vraag naar kantoren. Naarmate de bezettingsgraden van bestaande 
kantoren dalen en technische veroudering voortschrijdt, worden onttrekkingen 
gestimuleerd die op sommige locaties met functiewijziging gepaard gaan. Zo 
worden krachten opgeroepen die aan zowel de vraag- als de aanbodzijde een 
ontwikkeling in gang brengen richting een meer evenwichtige situatie op de 
kantorenmarkt.

Tegengestelde belangen vertragen aanpassingsproces
Een aandachtspunt is dat het aanpassingsproces van vraag en aanbod veel tijd 
vergt. Hierbij moet worden bedacht dat er op de kantorenmarkt vaak vele 
verschillende eigenaren zijn van de kantoorpanden en dat het gedrag van de 
ene partij invloed kan hebben op de bedrijfseconomische resultaten van andere 
partijen. Zo kunnen eigenaren belang hebben bij sanering door anderen, zodat 
een soort ‘prisoner’s dilemma’ kan ontstaan. 

Overheidsingrijpen kan transformatie bevorderen
Het is denkbaar dat coördinatie vanuit bijvoorbeeld de (regionale) overheden 
dan nuttig kan zijn om transformatie te bevorderen. Bestemmingsplannen 
moeten ander gebruik toestaan om tot transformatie te kunnen komen. Het 
opleggen van het nieuwbouw- of verbouwregime uit het Bouwbesluit maakt 
verschil voor de transformatiepotentie.

In het in februari 2013 afgesloten Woonakkoord is vastgelegd dat de Leeg-
standswet met spoed wordt gewijzigd zodat de termijn voor verhuur van 
leegstaande kantoren wordt verlengd naar tien jaar. Hierdoor wordt tijdelijke 
herbestemming interessanter en de kans op transformatie groter.



78



79

10 Trends in de personeelsvoorziening

Het aantal werknemers waarop de CAO Afbouw van toepassing is, is tussen 2007 en 
2012 met 42% gedaald tot 6.206. Opheffingen en inkrimping van het personeelsbe-
stand door bedrijven liggen hieraan ten grondslag. Met de verwachte productie- en 
werkgelegenheidsdalingen op de korte termijn, kunnen uiteraard ook weer dalingen in 
de CAO Afbouw worden verwacht.
De flexibele schil vormt een aanzienlijk deel in de personeelsvoorziening van bedrijven. 
Van het uitgevoerde werk wordt 33% gedaan door ingehuurd personeel. De helft van de 
afbouwbedrijven ziet vooral de inhuur van zzp’ers als mogelijkheid om in de toekomst 
in personeel te voorzien. Redenen voor afbouwbedrijven om voor flexibele arbeids-
krachten te kiezen, liggen vooral in de uitvoering van werk bij pieken in de productie, 
lagere (arbeids-)kosten en het biedt de afbouwbedrijven de gewenste flexibiliteit. 
Deze ontwikkelingen kunnen consequenties hebben voor de personeelsvoorziening in 
de toekomst en de betaalbaarheid van collectieve uitgaven, waarvan de bekostiging via 
de CAO is geregeld.

10.1 Inleiding

Collectieve uitgaven voor de afbouwbranche worden bekostigd door premies op 
de loonsom voor CAO-bedrijven. Uit de vorige hoofdstukken (en ook eerdere 
marktstudies) bleek dat de werkgelegenheid voor veel branches is gedaald en 
dat verdere dalingen worden verwacht. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor 
bedrijven die de CAO Afbouw toepassen en het aantal werknemers dat zij 
gezamenlijk in dienst hebben. Daarnaast bleek dat de inhuur van flexibele 
arbeidskrachten zoals zzp’ers en uitzendkrachten een belangrijke rol speelt. 
Deze flexibele arbeidskrachten dragen echter niet bij aan de bekostiging van 
collectieve uitgaven. Hierdoor kunnen ontwikkelingen in de CAO en perso-
neelsvoorziening gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van de collectieve 
uitgaven.
Tegelijkertijd heeft de flexibele schil een belangrijke invloed op het aanpas-
singsvermogen van de afbouwbedrijven tijdens de crisis. Door het gebruik van 
een flexibele schil hebben bedrijven in economisch ongunstigere tijden de 
mogelijkheid om de inzet van flexibele arbeid terug te schroeven en vast 
personeel te behouden. Dit hoofdstuk geeft inzicht in ontwikkelingen in de 
CAO Afbouw en de flexibele schil bij afbouwbedrijven.

10.2 CAO Afbouw

Tabel 10.1 laat de aantallen bedrijven zien die de CAO Afbouw toepassen met 
het aantal werknemers dat zij gezamenlijk in dienst hebben.

Economische crisis slaat toe in CAO Afbouw
Het aantal bedrijven en de werkgelegenheid in de CAO Afbouw is door de crisis 
sterk getroffen. Voor de crisis pasten 1.750 bedrijven de CAO Afbouw toe. Deze 
bedrijven hadden toen gezamenlijk 10.683 werknemers in dienst. Eind 2012 zijn 
dat per saldo nog 1.325 bedrijven met gezamenlijk 6.206 werknemers in dienst.
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Aan deze ontwikkeling liggen opheffingen en inkrimping van het personeelsbe-
stand door bedrijven ten grondslag. Eén en ander wordt geïllustreerd door de 
daling van het aantal werknemers per bedrijf, de stijging van het aantal 
faillissementen en het aantal werknemers die het (op het moment van faillis-
sement) treft. In de afgelopen vier jaar zijn 225 afbouwbedrijven failliet gegaan 
die gezamenlijk ongeveer 1.680 werknemers in dienst hadden.
Vergelijkbaar met de bouw kan een deel van de uitstroom ook worden ver-
klaard door bedrijven die, vanuit kostenoverwegingen, overstappen op een 
andere CAO. 

Zorgen om oudere vaklieden in de afbouw
De faillissementen treffen naar verhouding steeds meer oudere vaklieden in de 
CAO Afbouw. De mediane leeftijd onder werknemers van gefailleerde bedrijven 
is fors gestegen van 33 jaar in 2007 naar 43 jaar in 2012.

In het algemeen vormt een stijging van de werkloosheid onder oudere vaklie-
den een zorgelijke ontwikkeling. Deze groep is doorgaans relatief goed be-
schermd op de arbeidsmarkt, maar door de inkrimpingen en faillissementen 
loopt de baanzekerheid ook voor deze groep sterk terug. Aangezien oudere 
werknemers lagere kansen op werkhervatting hebben dan jongere werkne-
mers, moet gevreesd worden dat het herstel van de (af-)bouwproductie op 
middellange termijn voor 55-plussers te laat komt. Daarmee wordt door de 
betrokkenen niet alleen een hoge sociale prijs betaald, maar ontstaat ook een 
hoge economische prijs. Werknemers die vanaf hun 55ste nooit meer aan de 
slag komen, betekenen een verlies aan arbeidsaanbod en aan arbeidscapaciteit.

Tabel 10.1 Ontwikkelingen in de CAO Afbouw, aantallen, per 31 december

Bron: A&O Services, Bedrijfschap Afbouw, bewerking EIB

 Bedrijven Werk- Werk- Faillissementen
  nemers nemers
   per
   bedrijf Bedrijven Werk- Mediane
     nemers leeftijd

2007 1.750 10.683 6,1 17 51 33,4
2008 1.809 10.381 5,7 27 107 35,9
2009 1.688 9.052 5,4 57 344 40,2
2010 1.580 8.099 5,1 50 310 39,6
2011 1.483 7.714 5,2 56 569 42,6
2012 1.325 6.206 4,7 62 459 43,0
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Toekomstige ontwikkeling CAO Afbouw
In de afgelopen jaren is de werkgelegenheid in de CAO Afbouw veel sterker 
gedaald (42%) dan de daling van de totale werkgelegenheid in de afbouwbran-
che (12%). Hierdoor is het aandeel van de CAO Afbouw in de totale werkgele-
genheid gedaald van 41% in 2007 naar 27% in 2012 (zie figuur 10.1).
Toekomstige ontwikkelingen in de CAO Afbouw zijn moeilijk precies vast te 
stellen. Met de verwachte productie- en werkgelegenheidsdalingen op de korte 
termijn, kunnen uiteraard ook weer dalingen in de CAO Afbouw worden 
verwacht. Als de werkgelegenheidsdaling in de CAO Afbouw zich doorzet zoals 
in de afgelopen jaren (gemiddeld 10% per jaar) dan telt de CAO Afbouw eind 
2013 ongeveer 5.600 werknemers. Deze kwestie staat echter niet los van 
overheidsbeslissingen rond stimulering van de woningmarkt. De keuzes die 
hier nog worden gemaakt zijn belangrijk voor de kans op een snellere stabilisa-
tie op de (arbeids-)markt en de CAO Afbouw.

10.3 Flexibele schil

Naast de eigen werkgelegenheid maken bedrijven in de afbouwbranche gebruik 
van arbeidscapaciteit van andere bedrijven zoals collegiaal ingeleende arbeid, 
uitzendkrachten/gedetacheerden en zzp’ers. Figuur 10.2 laat de omvang van de 
flexibele schil zien in procenten ten opzichte van de eigen werkgelegenheid. 
Bijlage B geeft een overzicht in aantallen van de samenstelling van de arbeids-
inzet met flexibele schil in 2011.

Bron: EIB

Figuur 10.1 Ontwikkeling werkgelegenheid afbouwbranche en CAO 
 Afbouw (aantallen) en aandeel CAO Afbouw in totale 
 werkgelegenheid (procenten)

Bron: A&O Services, Bedrijfschap Afbouw, EIB
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Flexibele schil vormt aanzienlijk deel in de personeelsvoorziening
De flexibele schil vormt een aanzienlijk deel in de personeelsvoorziening van 
bedrijven. Van het uitgevoerde werk wordt 26% gedaan door ingehuurd perso-
neel (was in 2009 36%). Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van zzp’ers en in 
veel mindere mate van collegiale inlening en uitzendkrachten. Vooral de 
wand- en plafondmontage en het blokken- en elementenstellen hebben met 
een aandeel van 34% en 44% de grootste flexibele schil. 

De flexibele schil heeft een belangrijke invloed op het aanpassingsvermogen 
van de afbouwbedrijven tijdens de crisis. Door het terugschroeven van de inzet 
van flexibele arbeid is, naast een verlaging van arbeidsproductiviteit, het 
behoud van vast personeel aan het begin van de crisis beter mogelijk geweest. 
Naarmate de crisis langer duurt, zijn de mogelijkheden hier steeds beperkter. 
Daarbij kan het terugschroeven van de inzet van flexibele arbeid van zzp’ers 
ook als consequentie hebben dat de afbouwbedrijven de zzp’er meer tegen is 
gekomen als concurrent.

Tabel 10.2 laat zien hoe afbouwbedrijven in 2012 volgens eigen zeggen gebruik 
hebben gemaakt van bepaalde flexibele arbeidskrachten. Door de afbouwbe-
drijven wordt ten opzichte van andere vormen van flexibele arbeid naar 
verhouding meer gebruik gemaakt van zzp’ers.

Bron: EIB

Figuur 10.2 Omvang flexibele schil ten opzichte van de eigen 
 werkgelegenheid, 2009 en 2011, procenten

Bron: EIB
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Flexibele schil voor uitvoeren extra werk, flexibiliteit en lagere kosten
Afbouwbedrijven kiezen vooral voor gebruik van flexibele krachten om extra 
werk uit te voeren die tot pieken in de productie leiden (zie tabel 10.3). De 
lagere arbeidskosten zijn een belangrijke reden om voor uitzendkrachten en, in 
iets mindere mate, voor zzp’ers te kiezen. Zo biedt de flexibele schil mogelijk-
heden voor kostenbesparing door afbouwbedrijven. Onder druk van de malaise 
duikt bovendien een nieuw fenomeen voor kostenbesparing op: 
‘schijnzelfstandigheid’. Het gaat dan om werknemers die zijn ontslagen en 
vervolgens als ‘zelfstandige’ weer worden ingehuurd door hetzelfde bedrijf (of 
via uitzend- of payrollconstructies werken). De reikwijdte is moeilijk vast te 
stellen, maar roept de vraag op of het ook niet om een kwetsbare groep gaat. 

Tabel 10.2 Gebruik van flexibele arbeidskrachten in het afgelopen jaar 
 volgens afbouwbedrijven, procenten

Bron: EIB

 Zzp’ers Uitzend- Collegiale
  krachten inlening

Meer gebruik van gemaakt 21 9 6
Evenveel gebruik van gemaakt 24 11 15
Minder gebruik van gemaakt 33 23 18
Geen gebruik van gemaakt 22 57 61

Totaal 100 100 100

Tabel 10.3 Redenen voor gebruik van flexibele arbeidskrachten volgens 
 afbouwbedrijven, procenten

Bron: EIB

 Zzp’ers Uitzend- Collegiale
  krachten inlening

Specifieke kennis en ervaring 27 0 36
Lagere arbeidskosten 24 38 6
Uitvoeren van extra werk 69 70 72
Opvangen structureel tekort 16 15 11
Opvangen ziekteverzuim 22 13 28
Flexibiliteit in personeelsvoorziening 48 50 25
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Daarnaast rijst zorg over eerlijke concurrentieverhoudingen. De twee ontwik-
kelingen zorgen ervoor dat bedrijven die wel hun vaste personeel proberen te 
behouden, hierdoor oneerlijke concurrentie ervaren.
Hoewel niet bevraagd, kan het vermijden van risico’s en aansprakelijkheid 
(bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid) ook een reden zijn waarom bedrijven 
kiezen voor flexibele krachten in plaats van eigen personeel.

10.4 Toekomstige personeelsvoorziening

Tabel 10.4 laat de wijze zien waarop afbouwbedrijven in arbeid willen voorzien 
op het moment dat de economie aantrekt en het bedrijf kan groeien. Omdat 
men meerdere mogelijkheden kon noemen, tellen de percentages per rij op tot 
meer dan honderd. 

Inhuur van personeel blijft belangrijk voor de personeelsvoorziening
Ongeveer 50% van de afbouwbedrijven ziet vooral de inhuur van zzp’ers als 
mogelijkheid om in de toekomst in personeel te voorzien. Van de afbouwbedrij-
ven ziet 40% zich vooral personeel in dienst nemen. Een aanzienlijk kleiner 
deel (11%) van de afbouwbedrijven houdt de personeelsvoorziening zoals die 
nu is. Zij blijven in dezelfde mate gebruik maken van vaste en flexibele arbeids-
krachten.

Tabel 10.4 Wijze waarop afbouwbedrijven in de toekomst voornamelijk 
 in personeel willen voorzien, procenten

Bron: EIB

 Houdt zoals Personeel in Inhuur van
 nu dienst nemen personeel

Stukadoorswerk 9 43 52
Wand- en plafondmontage 12 24 67
Vloerenleggen 14 52 38
Blokken- en elementenstellen 20 80 0

Totaal 11 42 51
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Bijlage A Activiteiten van de afbouwbranche

Indeling van het CBS

De afbouwsector bestaat uit een aantal zelfstandige groepen van specialisti-
sche werkzaamheden. Het CBS onderscheidt binnen de sector ‘afwerking van 
gebouwen’ (SBI 2008 - code 433) op basis van technische criteria 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).

Indeling 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. 

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 ingedeeld 
in de onderdelen:
• Stukadoorswerk;
• Wand- en plafondmontage;
• Vloerenleggen;
• Terrazzowerk;
• Blokken- en elementenstellen.

De door het CBS gehanteerde SBI 2008-indeling sluit niet goed aan bij de 
activiteiten die vallen onder het Bedrijfschap Afbouw. Van de SBI 2008-categorie 
43.32 (bouwtimmeren) wordt alleen het stellen, plaatsen en monteren van 
(systeem)scheidingswanden 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 terraz-
zowerk. Een deel van de wand- en plafondmontage wordt uitgevoerd door de 
fabrikanten van wand- en plafondsystemen, die de montage vaak uitbesteden 
aan onderaannemers. De categorie ‘blokken- en elementenstellen’ 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.
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Indeling van het Bedrijfschap Afbouw

Activiteiten met CBS-classificatie4 Andere activiteiten volgens CAO

Stukadoren
• verrichten van raap- , pleister- of  • steengaasstellen
 schuurwerk aan plafonds en wanden  (CAO art. 2, lid 2 sub d, q)
 (SBI 43.31, CAO art. 2, lid 2 sub a)	 • spackspuiten
• verwerken van riet of rietmatten,   (CAO art. 2, lid 2 sub e)
 houtwol e.d. tot een hechtgrond	 • 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	 • 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  • 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) • aanbrengen van koven
• monteren van systeem- of akoestische   (CAO art. 2, lid 2, sub k)
 plafonds • aanbrengen van
 (SBI 43.32, CAO art. 2, lid 2, sub k)  computervloeren
• aanbrengen van gipsplaten  (CAO art. 2, lid 2, sub k)
 (SBI 43.99.3, CAO art. 2, lid 2, sub k)

4 CBS, Standaard Bedrijfsindeling 2008
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Activiteiten met CBS-classificatie5  Andere activiteiten volgens CAO

Vloeren leggen
• vlinderen (egaliseren, waterdicht • 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) • aanbrengen van
• 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)
  • 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
• 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)

5 CBS, Standaard Bedrijfsindeling 2008
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Bijlage B Samenstelling arbeidsinzet

Tabel B.1 Eigen werkgelegenheid en flexibele schil afbouwbranche, 
 2011, arbeidsjaren

Bron: EIB

 Eigen  Flexibele schil Totaal

  Collega Uitzend Zzp Totaal

Ondernemingen
Blokkenstellen 487 162 81 406 649 9741

Stukadoorswerk 5.948 177 218 1.271 1.666 7.4371

Terrazzowerk 149 0 0 0 0 1491

Vloerenleggen 2.676 79 159 753 991 3.5681

Wand- en 
plafondmontage 4.038 420 530 1.797 2.747 6.3651

Totaal 13.298 839 988 4.226 6.053 18.5121

Zzp’ers
Blokkenstellen 355 0 0 20 20 3552

Stukadoorswerk 5.540 15 390 695 1.100 5.9452

Terrazzowerk 87 0 0 0 0 872

Vloerenleggen 798 3 4 120 127 8052

Wand- en 
plafondmontage 2.313 0 179 387 566 2.4922

Totaal  9.093 18 573 1.222 1.813 9.6842

Totaal
Blokkenstellen 842 162 81 426 669 1.3283

Stukadoorswerk 11.488 192 608 1.966 2.766 13.1123

Terrazzowerk 236 0 0 0 0 2363

Vloerenleggen 3.474 82 163 873 1.118 4.3323

Wand- en 
plafondmontage 6.351 420 709 2.184 3.313 8.7143

Totaal 22.391 857 1.561 5.448 7.866 27.7233

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
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Bijlage C Onderzoeksverantwoording

Hieronder volgt een beschrijving van de databronnen, bewerkingen en uit-
gangspunten die in de marktstudie zijn gebruikt.

Gebruikte bronnen

In deze studie is zoveel mogelijk aangesloten bij statistieken van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor een lager detailniveau of over specifieke 
onderwerpen waren geen gegevens bij het CBS beschikbaar. Om hierover 
informatie te geven, is gebruik gemaakt van bestanden van het Bedrijfschap 
Afbouw en A&O Services en een door het EIB uitgevoerde enquête onder 
afbouwbedrijven.

Centraal Bureau voor de Statistiek
Voor de productie en werkgelegenheid van de totale bouwnijverheid, onderver-
deeld naar type en soort werk, is aangesloten bij de CBS-statistiek ‘Nationale 
rekeningen 2011’.

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.

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 van respectievelijk 2011 en 
2010 bij het bedrijfschap bekend.

A&O-bestanden
Voor informatie over faillissementen in de CAO Afbouw is gebruik gemaakt van 
bestanden van A&O Services. A&O Services voert bedrijfstakeigen regelingen 
voor de afbouw uit. Dat betekent dat iedere werkgever die onder de CAO 
Afbouw valt, bij A&O Services bekend is. De bestanden van A&O Services 
bevatten gegevens over de dienstverbanden van personeel dat onder de CAO 
Afbouw valt.

Enquête onder bedrijven met personeel
Na de zomer van 2012 is een enquête gehouden onder afbouwbedrijven die bij 
het Bedrijfschap Afbouw stonden ingeschreven. Hierin is gevraagd naar:
• Werkzame personen in 2011 en medio 2012 naar dienstverband
• Omzet in 2011 en 2010
• Omzetsamenstelling en kostenstructuur in 2011
• Ontwikkelingen in de personeelsvoorziening
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Voor de beschreven branches zijn alle 1.985 bedrijven met personeel en 2.558 
bedrijven zonder personeel benaderd. Hiervan hebben 100 bedrijven met 
personeel en 112 bedrijven zonder personeel een bruikbaar ingevulde vragen-
lijst teruggestuurd. Niet in elke branche was de respons even hoog (zie tabel 1). 
Dit geeft mogelijk een minder representatief maar wel een indicatief beeld.
De lage respons laat het niet toe om voor het terrazzowerk betrouwbare 
uitkomsten weer te geven. Door de lage respons van de blokken- en elementen-
stellers op de vraag naar de balansstructuur is het niet mogelijk om betrouw-

Tabel C.1 Populatie (P) en respons (R) op de enquête, naar branche

Bron: EIB

 Zzp’ers Bedrijven  Totaal
  met personeel respons

 P R % P R % P R %

Stukadoorswerk 4.815 43 0,9 968 50 5,2 5.783 93 1,6
Wand- en 
plafondmontage 1.945 24 1,2 570 35 6,1 2.515 59 2,3
Vloerenleggen 499 20 4,0 333 20 6,0 832 40 4,8
Terrazzowerk 72 1 1,6 25 1 4,0 97 2 2,1
Blokken- en 
elementenstellen 307 12 3,9 89 6 6,7 396 18 4,5

Totaal  7.638 112 1,5 1.985 100 5,0 9.623 212 2,2

bare uitkomsten over de balans en bijbehorende (financiële) kengetallen weer 
te geven.

Verwerking enquête gegevens

Bij de verwerking van de enquêtegegevens is een aantal correcties doorgevoerd. 
De gegevens uit de jaarrekening zijn waar nodig omgerekend naar bedrijfseco-
nomisch onderling vergelijkbare gegevens. Daarnaast is rekening gehouden 
met verschillen in rechtsvorm. Voor VOF’s en eenmanszaken is een gewaar-
deerd 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. Uitgangspunt bij de waardering van 
de lonen zijn de arbeidskosten van een gediplomeerde kracht ad € 45.000. Voor 
bedrijven met meer dan vijf werknemers is een ondernemersloon van € 56.000 
genomen.
Daarnaast zijn de gegevens gewogen per branche, bedrijfsvorm (zzp, bedrijf 
met personeel) en rechtsvorm (BV, VOF, eenmanszaak). Maatstaf voor de weging 
is de verhouding tussen de omzet in 2010 in de populatie en in de responsgroep. 
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Met de verkregen informatie zijn schattingen gemaakt van het totaal aan 
omzet en werkgelegenheid van de gehele populatie van het Bedrijfschap 
Afbouw in 2011. Bij vergelijkingen van jaar op jaar moet rekening worden 
gehouden met veranderingen in de samenstelling van de responsgroep.

Uitgangspunten productie- en werkgelegenheidsraming

Het EIB publiceert doorgaans drie keer per jaar ramingen voor de bouwproduc-
tie in de woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Voor deze marktstudie 
zijn ramingen gebruikt van ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 
2013-2018’ (EIB, 2013) waarin ook de effecten van het Regeerakkoord zijn 
verwerkt (EIB, 2012).

• De ramingen zijn opgebouwd vanuit de ontwikkeling van de verschillende 
 soorten werk en typen bouwproducten. Deze zijn doorvertaald naar de 
 werkzaamheden voor de verschillende disciplines binnen de afbouwbranche.

• De raming van de te verwachten productieontwikkeling in de verschillende 
 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 nieuwe technieken of 
 materialen. Dergelijke verschuivingen zorgen er voor dat bepaalde activitei-
 ten meer of juist minder aandeel krijgen in de totale bouwproductie. Een 
 voorbeeld hiervan uit het verleden is de introductie van de systeemwanden 
 en de systeemplafonds. Daardoor kon zich een apart specialisme ontwik-
 kelen, wat ten koste ging van het werk door de gespecialiseerde metselbe-
 drijven en stukadoorsbedrijven.

• Bij de ramingen is wel rekening gehouden met korte termijneffecten van 
 verdringing door algemene b&u-bedrijven in de wand- en plafondmontage-
 branche, die deze activiteiten door overschot aan personeel zelf zijn gaan 
 verrichten. Op middellange termijn is een structurele trend verondersteld, 
 waarbij deze branche marktaandeel wint door bouwmanagementtaken van 
 algemene b&u-bedrijven over te nemen (ontzorgen).

• Als basisjaar is 2011 genomen.

• Alle productieniveaus zijn genoteerd in vaste prijzen van het basisjaar.

• De recente 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. Bij een bouwkostenstijging van 
 bijvoorbeeld 2% komt de omzetgroei uit op 5%.
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Bijlage D 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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Nadat de afbouwsector in 2009 en 2010 kromp, was in 2012 
sprake van een tweede fase van teruggang.
Wat zijn de vooruitzichten voor productie en werkgelegenheid 
op de korte en op middellange termijn? Hoe heeft de bedrijfs-
economische situatie zich ontwikkeld? Welke impuls biedt de 
transformatie van leegstaande kantoren? En welke trends zijn er 
rond de CAO en personeelsvoorziening?
Deze vragen staan centraal in ‘Trends en ontwikkelingen in de 
afbouwbranche 2013-2018’, waarin de totale afbouwbranche met 
zijn onderdelen het stukadoorsbedrijf, het wand- en plafond-
montagebedrijf, het vloerenleggersbedrijf, het terrazzobedrijf  
en het blokken- en elementenstellersbedrijf wordt beschreven. 
De studie is uitgevoerd in opdracht van het Bedrijfschap Afbouw.


