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4 Structuuronderzoek klussenbedrijven 2011

  

1 Inleiding 

Dit rapport beschrijft de resultaten van het structuuronderzoek in de branche 

van klussenbedrijven dat door EIM in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Am-

bachten en de brancheorganisatie Vereniging Landelijk Overleg Klussenbedrijven 

(VLOK) is uitgevoerd. 

 

Het is de eerste keer dat de 'klussenbranche' via een grootschalige aanpak in 

kaart is gebracht. Handicaps daarbij waren, dat er geen eenduidige definitie be-

staat van wat een klussenbedrijf is en dat, in samenhang daarmee, klussenbe-

drijven niet als zodanig in officiële registers zoals die van de Kamer van Koop-

handel zijn opgenomen. 

Bij de uitvoering van dit onderzoek is daarom, noodgedwongen, voor een prag-

matische aanpak gekozen waarvan het plausibel is dat de resultaten een voor 

beleidsdoeleinden voldoende juiste afspiegeling vormen van de realiteit. 

 

Bedrijven met het woord 'klus' in de naam, zijn, op een enkele uitzondering na, 

te vinden binnen de volgende SBI's1: 

 4120 algemene burgerlijke utiliteitsbouw; 

 4331 stukadoren; 

 4332 bouwtimmeren; 

 4333 afwerking van vloeren en wanden; 

 4334 schilderen en glaszetten; 

 4339 overige afwerking van gebouwen. 

 

Daarnaast is het vanzelfsprekend dat het ledenbestand van de VLOK (vrijwel) 

uitsluitend klussenbedrijven omvat. 

 

Tegen deze achtergrond zijn ten behoeve van het onderzoek drie steekproeven 

getrokken: 

1 een steekproef uit het ledenbestand van de VLOK; 

2 een steekproef uit het bestand van de Kamer van Koophandel van bedrijven 

uit de bovenstaande SBI's voor zover de bedrijfsnamen het woord 'klus' be-

vatten; 

3 een steekproef uit bovenstaande SBI's voor zover de bedrijfsnamen niet het 

woord 'klus' bevatten. 

 

Aan de bedrijven in de steekproeven '1' en '2' zijn alle onderwerpen voorgelegd 

die in dit rapport aan de orde komen. De bedrijven uit steekproef '3' zijn bena-

derd om na te gaan welk gedeelte van hen als 'klussenbedrijf' is aan te merken, 

c.q. zichzelf als klussenbedrijf beschouwt. Naast de vraag 'is uw bedrijf een klus-

senbedrijf' is hen, indien het antwoord bevestigend was, gevraagd naar hun 

eventuele specialisatie en naar de werkgelegenheid in hun bedrijf. Hiervan is 

vervolgens, op basis van de informatie die is verkregen uit de andere twee 

steekproeven, een bijpassende omzet berekend. 

 

 

1 SBI = Standaard BedrijfsIndeling van het CBS. 
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De bedrijven zijn in de maanden januari en februari van 2011 telefonisch bena-

derd. Hieraan voorafgaand is aan de bedrijven uit de steekproeven 1 en 2 een 

schriftelijk voorbericht gestuurd, met uitleg over het waarom en hoe van het 

onderzoek. 

In dit rapport zijn de gegevens verwerkt van 152 VLOK-leden (steekproef 1), 141 

bedrijven uit steekproef 2 en 107 klussenbedrijven uit steekproef 3. 

 

Van de klusbedrijven waarbij het mogelijk was om binnen de enquêteperiode 

contact te hebben was 61% bereid om aan het onderzoek mee te werken. 
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2 Een jonge branche in kaart gebracht 

Sinds de eerste klussenbussen begonnen te rijden - we spreken over halverwege 

de jaren zeventig van de vorige eeuw - is er veel veranderd. De klussenbus is 

uitgegroeid tot het klussenbedrijf: een grote, nieuwe bedrijfssector in Neder-

land. Maar wel een sector waarover tot nu toe maar betrekkelijk weinig bekend 

was. 

Net als nu was er in de zeventiger jaren sprake van een wereldwijde crisis, met 

grote gevolgen voor onder meer de werkgelegenheid: de oliecrisis. Maar wel is 

het ondernemerslandschap in de tussenliggende jaren op een aantal punten 

drastisch veranderd. Zo is in 2007 de Vestigingswetgeving afgeschaft. Op grond 

van deze wet moest je als startende ondernemer voor het uitoefenen van veel 

(bouw-)ambachten beschikken over specifieke vakdiploma’s. De klussers van het 

eerste uur zetten een voor Nederland ongekend fenomeen neer, een soort am-

bachtssupermarkt: kleinschalig ondernemerschap, gericht op het oplossen van 

allerlei praktische probleempjes in en rond de woning. Met voor de klant het 

gemak van één aanspreekpunt. Maar voor de klussenondernemer betekende dit 

formeel, dat hij over (onmogelijk) veel diploma’s zou moeten beschikken om zijn 

bedrijf legaal uit te oefenen. 

Voor enkele ondernemers, betrokken bij de Stichting MeMo (Mens en Milieu-

vriendelijk Ondernemen), was deze kloof tussen wet en praktijk aanleiding om in 

1983 de VLOK (Vereniging Landelijk Overleg Klussenbedrijven) op te richten. 

In 1985 kwam de eerste vorm van erkenning voor het klussenbedrijf in de vorm 

van een brief van de Economische Controledienst, naar aanleiding van de vraag 

welke werkzaamheden klussenbedrijven zouden mogen uitvoeren zonder speci-

fieke vakdiploma’s. 

In 1995 werd door het EIM een eerste verkennend onderzoek gedaan naar de 

klussenbranche. In die tijd telde de VLOK ongeveer 300 aangesloten bedrijven 

op de 3.500 bij de Kamers van Koophandel geregistreerde klussenbedrijven. 

In 1998 kwam voor de VLOK een doorbraak met de erkenning van het klussen-

bedrijf door de klant. Met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis werd 

overeenstemming bereikt over de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. Deze voor-

waarden worden regelmatig geëvalueerd en vormen de basis voor een unieke 

samenwerking in de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven. Met de-

ze onafhankelijke en door de overheid erkende instantie hebben klussenbedrijf 

en consument een efficiënte manier gevonden om tot een oplossing van een 

eventueel tussen hen gerezen probleem te komen. 

Tijdens een door de VLOK in 2001 zelf gehouden onderzoek bleek, dat het aan-

tal klussenbedrijven fors toegenomen was tot naar schatting 14.000 bedrijven. 

De VLOK telde in die tijd al ruim 1.200 leden. 

In die tijd begon in Nederland de discussie over de positie van de zzp-er van de 

grond te komen. Aangezien het grootste deel van de klussenbedrijven tot deze 

groep hoort, heeft de VLOK zich, direct bij de oprichting, aangesloten bij de 

koepelorganisatie Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Via PZO behartigt 

de VLOK de belangen voor klussenbedrijven op beleidsgebieden, zoals het on-

dernemersbegrip en de Verklaring Arbeids Relatie (VAR), arbeidsomstandighe-

den en inkomenszekerheid (arbeidsongeschiktheid en pensioenen). 

Bij de eerder genoemde onderzoeken en bij andere onderzoeken - zoals van het 

Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) over zelfstandigen in de 

bouw - blijkt het hanteren van een eenduidige begripsomschrijving voor het 
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klussenbedrijf problematisch. Mede daarom is het onderhavige rapport van be-

lang. Naar de mening van de VLOK geeft dit een goed inzicht in de zeer gevari-

eerde klussenbranche, bestaande uit een vijftal bedrijfstypen waarbij de klus-

senbedrijven worden onderscheiden naar accenten in de werkzaamheden: 

 timmeren en meubelmaken; 

 installaties van keukens en badkamers; 

 onderhoudswerkzaamheden; 

 bouwkundige renovatiewerkzaamheden; 

 overige: geen of ander accent. 

 

Opvallende uitkomsten inzake de kleinschaligheid van de branche zijn: 

 er is geen bedrijf met meer dan 1 vestiging aangetroffen; 

 97 % van de ondernemingen is door de ondernemer zelf opgericht; 

 in ruim 80% van de ondernemingen is slechts 1 persoon werkzaam; 

 voor ‘extra handen’ of specialistisch werk huurt meer dan de helft van de 

klussenondernemers een collega/specialist in; 

 70% van de ondernemingen realiseerde in 2009 een omzet van nog geen 

75.000 euro. 

 

Onderwerpen waar meer dan 20% van de bedrijven aangeeft een probleem te 

ondervinden zijn: 

 omzetniveau; 

 concurrentie; 

 bedrijfsfinanciering; 

 open Europese markt. 

 

Voorts zijn belangrijke aandachtsgebieden de administratieve lastendruk en de 

snelle ontwikkelingen op het gebied van de automatisering. 

 

Andere bronnen 

Voor nadere informatie over de vakinhoudelijke kant van de werkzaamheden van 

de klussenbedrijven zijn de volgende bronnen van belang. 

De Stichting Bouw Research (SBR) heeft - in samenwerking met de VLOK, Bouw-

Garant en de FOSAG - in 2006 de belangrijkste klussengebieden in kaart ge-

bracht in de vorm van een tiental VerbouwVakwijzers: 

 aan- en uitbouw; 

 badkamer; 

 dakkapellen; 

 dakopbouw; 

 herindeling; 

 isoleren; 

 keuken; 

 kozijnen en glaszetten; 

 serre; 

 vocht en ventilatie. 

Daarnaast heeft de VLOK met het Kennis- en Adviescentrum voor technisch vak-

manschap Kenteq de basis gelegd voor het kwalificatiedossier Onderhoud en 

Verbouwbedrijf. Mede door de samenwerking met het Kennis- en Vakcentrum 

Afbouw en Onderhoud Savantis omvat dit kwalificatiedossier inmiddels een drie-

tal beroepen, namelijk: 

 servicemedewerker Gebouwen (MBO, niveau 2); 

 bouwkundig onderhoudsmedewerker (MBO, niveau 3); 
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 allround Ondernemer Klussenbedrijf (MBO, niveau 3). 

 

Toekomst 

Om de positie van de kleinschalige bedrijfsuitoefening te versterken zoekt de 

VLOK naar mogelijkheden om de kracht van het aantal kleinschalige onderne-

mingen verder te benutten. Behalve binnen de eigen vereniging en onder de 

koepelorganisatie PZO, meent de VLOK die mogelijkheden te kunnen vinden 

door samen te werken met andere organisaties die zich richten op het onder-

steunen van kleinschalige bedrijven. Hierbij is voor de VLOK een belangrijk uit-

gangspunt, dat de ondernemer primair zelf verantwoordelijke is voor zijn be-

drijfsvoering, daarin derhalve ook vrij moet zijn om beslissingen te nemen. De 

rol van de VLOK en de organisaties waarmee de VLOK samenwerkt, richt zich op 

het scheppen van de noodzakelijke randvoorwaarden waarbinnen de klussenon-

dernemer optimaal kan functioneren. Om die randvoorwaarden verder te kun-

nen versterken heeft de VLOK de wens om meer met het Hoofdbedrijfschap Am-

bachten samen te werken en mogelijk te komen tot aansluiting van de klussen-

branche bij het HBA. 

 

Vereniging Landelijk Overleg Klussenbedrijven (VLOK) 
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Structuuronderzoek klussenbedrijven 2011 11 

3 De branche in cijfers 

3.1 Verdeling van de ondernemingen naar bedrijfstype 

De branche omvat ruim 23.000 ondernemingen, verdeeld naar vijf bedrijfstypen: 

 klusbedrijven met een accent op timmeren en meubelmaken: meer dan de 

helft van de omzet wordt hieruit behaald; 

 klusbedrijven met een accent op installatie: de helft of meer van de omzet 

wordt gerealiseerd uit de installatie van keukens en/of badkamers; 

 klusbedrijven met een accent op onderhoudswerkzaamheden: de helft of 

meer van de omzet komt voort activiteiten als schilderen en behangen; 

 klusbedrijven met een accent op bouwkundige (renovatie)werkzaamheden: 

meer dan de helft van de omzet wordt hieruit behaald; 

 'overige' klusbedrijven: klusbedrijven zonder, of met een minder sterk accent. 

 

Een op de acht klusbedrijven heeft een accent op installatie en krap een op de 

zes op onderhoudswerkzaamheden. De overige 3 bedrijfstypen zijn elk goed 

voor ongeveer een kwart van de bedrijven in de branche (zie tabel 1). 

Tabel 1 aantallen ondernemingen per bedrijfstype 

 VLOK-leden *klus* uit KvK overige uit KvK totaal 

accent op ………a aantal % aantal % aantal % aantal % 

timmeren en meubelmaken 350 21 650 15 5.200 30 6.200 26 

installatie van keukens en badkamers 225 14 900 21 1.600 9 2.725 12 

onderhoudswerkzaamhedenb 100 6 700 16 2.800 16 3.600 15 

bouwkundige renovatiewerkzaamheden 125 8 525 12 4.800 27 5.450 23 

geen of ander accent: 'overige bedrijven' 825 51 1.600 36 3.100 18 5.525 24 

totaal 1.625 100 4.375 100 17.500 100 23.500 100 

 a. De bedrijfstypen zullen in de navolgende tabellen worden aangeduid met 'timmeren',  

'installatie', 'onderhoud', 'bouw' en 'overige'. 

 b. Zoals schilderen en behangen. 

 Bron: EIM, 2011. 

Bedrijven met meer dan 1 vestiging zijn in dit onderzoek niet aangetroffen. Wel-

licht bestaan zij wel, maar dan toch zeker niet in grote aantallen.  

In tabel 2 staat aangegeven welke percentages klussenbedrijven de in de tabel 

onderscheiden activiteiten uitoefenen. Dit zegt overigens nog niet alles van het 

belang dat deze activiteiten voor de omzet hebben. Hierin geeft tabel 15 inzicht. 
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Tabel 2 activiteiten die de ondernemingen uitoefenen 

 bedrijfstype 

activiteit timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

timmeren en meubelmaken 100 73 46 57 80 75 

dakdekken 18 18 8 37 40 28 

isolatiewerkzaamheden 57 64 41 57 72 62 

keukens installeren 60 89 22 40 74 64 

badkamers installeren 56 86 37 54 73 66 

nog andere montagewerkzaamheden 47 52 33 31 75 56 

bouwkundige renovatiewerkzaamheden 58 46 35 79 61 56 

onderhoudswerkzaamheden zoals  

schilderen, behangen 42 56 74 33 67 58 

tuinaanleg en tuinonderhoud 9 19 20 21 37 25 

nog andere activiteiten 9 19 37 35 27 25 

 Bron: EIM, 2011. 

3.2 Leeftijd van de bedrijven 

De branche telt een fors aantal recent gestarte bedrijven: iets minder dan een 

derde is maximaal 5 jaar oud. Oudere bedrijven zijn er echter ook volop: onge-

veer een op de 8 bedrijven bestaat al meer dan 15 jaar. 

De onderhoudsbedrijven zijn gemiddeld genomen het oudst, de 'overige bedrij-

ven' het jongst (zie tabel 3). 

Tabel 3 leeftijdsverdeling van de ondernemingen 

 bedrijfstype 

omschrijving timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

t/m 2 jaar 13 5 4 0 10 7 

3 t/m 5 jaar 18 18 20 17 30 24 

6 t/m 10 jaar 27 34 38 37 35 34 

11 t/m 15 jaar 23 33 17 33 19 13 

meer dan 15 jaar 19 10 21 13 6 12 

totaal 100 100 100 100 100 100 

gemiddelde leeftijd 10 10 12 10 8 9 

 Bron: EIM, 2011. 

3.3 Wijze waarop het bedrijf in eigendom is verkregen 

Het overgrote merendeel van de bedrijven is door de huidige ondernemer zelf 

opgericht (zie tabel 4). 
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Tabel 4 wijze waarop de onderneming in eigendom is verkregen 

 bedrijfstype 

omschrijving timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

zelf opgericht 99 100 92 100 97 97 

overgenomen van familie 1 0 4 0 1 1 

overgenomen van vroegere werkgever 0 0 0 0 1 1 

overgenomen van andere partij 0 0 4 0 1 1 

totaal 100 100 100 100 100 100 

 Bron: EIM, 2011. 

3.4 Werkgelegenheid 

De branche is overwegend zeer kleinschalig: in circa 80% van de bedrijven werkt 

slechts een persoon (zie tabel 5). 

Tabel 5 bedrijfsomvang per 1 juni 2010 in aantallen werkzame personen 

 bedrijfstype 

aantal werkzame personen timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

1 88 80 85 64 83 81 

2 11 19 15 28 14 16 

3 of 4 1 1 0 8 3 3 

totaal 100 100 100 100 100 100 

 Bron: EIM, 2011. 

In de branche zijn ruim dertigduizend personen werkzaam, waarvan circa 7.400 

bij de VLOK-leden plus de (overige) bedrijven met 'klus' in de naam en circa 

23.000 personen bij de overige bij de KvK ingeschreven bedrijven. 

 

Parttime arbeid komt (op relatief bescheiden schaal) voor, waardoor het volume 

van de werkgelegenheid, gemeten in voltijdkrachten, uitkomt op ruim 25.000 

FTE (zie de tabellen 6, 7 en 8). 

 

Ook omdat zoveel bedrijven maar een werkzame persoon tellen, is het overgrote 

deel van de werkzame personen direct betrokken bij het uitvoeren van kluswerk-

zaamheden. 

 

Bij de bedrijven waarin uitsluitend de ondernemer zelf werkzaam is, besteedt 

95% meer dan de helft van de door hen in het bedrijf gewerkte uren aan uitvoe-

rende werkzaamheden. 
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Tabel 6 aantal werkzame personen (2009, 2010 en verwachting voor 2011) en 

verdeling naar fulltime- en parttimekrachten (2010); werkgelegenheid 

2010 omgerekend naar volledige arbeidsjarena 

 bedrijfstype 

omschrijving timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in aantallen werkzame personen(VLOK+KvK *klus*) 

fulltimers (32 uur of meer per week) 790 940 690 780 2.300 5.500 

parttimers (12 t/m 31 uur per week) 240 270 100 50 480 1.140 

parttimers (minder dan 12 uur per week) 100 150 130 140 210 730 

totaal 1-1 2011 1.130 1.360 920 970 2.990 7.370 

waarvan direct betrokken bij het 

uitvoeren van kluswerkzaamheden  1.020 1.170 800 840 2.750 6.580 

totaal 1-1 2010 1.150 1.380 920 940 2.960 7.350 

totaal 1-1 2011 1.130 1.360 920 970 2.990 7.370 

verwachting 1-1 2012 1.130 1.340 930 970 3.090 7.460 

 in volledige arbeidsjaren (VLOK + KvK *klus*) 

werkgelegenheid 1-1 2011 930 1.100 760 840 2.580 6.210 

 a. Alle aantallen afgerond op (veelvouden van) 5. 

 Bron: EIM, 2011. 

Tabel 7 aantal werkzame personen (2009, 2010 en verwachting voor 2011) en 

verdeling naar fulltime- en parttimekrachten (2010); werkgelegenheid 

2010 omgerekend naar volledige arbeidsjarena 

 bedrijfstype 

omschrijving timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in aantallen werkzame personen (overige KvK) 

fulltimers (32 uur of meer per week) 5.040 1.600 2.470 5.130 2.610 16.850 

parttimers (12 t/m 31 uur per week) 810 320 490 1.320 650 3.590 

parttimers (minder dan 12 uur per week) 980 0 330 500 650 2.460 

totaal 2010 6.830 1.920 3.290 6.950 3.910 22.900 

 in volledige arbeidsjaren (overige KvK) 

werkgelegenheid 2010 5.640 1.760 2.780 5.890 3.070 19.140 

 a. Alle aantallen afgerond op (veelvouden van) 5. 

 Bron: EIM, 2011. 
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Tabel 8 aantal werkzame personen (2009, 2010 en verwachting voor 2011) en 

verdeling naar fulltime- en parttimekrachten (2010); werkgelegenheid 

2010 omgerekend naar volledige arbeidsjarena 

 bedrijfstype 

omschrijving timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in aantallen werkzame personen (totaal) 

fulltimers (32 uur of meer per week) 5.830 2.540 3.160 5.910 4.910 22.350 

parttimers (12 t/m 31 uur per week) 1.050 590 590 1.370 1.130 4.730 

parttimers (minder dan 12 uur per week) 1.080 150 460 640 860 3.190 

totaal 2010 7.960 3.280 4.210 7.920 6.900 30.270 

 in volledige arbeidsjaren (totaal) 

werkgelegenheid 2010 6.570 2.860 3.540 6.730 5.650 25.350 

 a. Alle aantallen afgerond op (veelvouden van) van 5. 

 Bron: EIM, 2011. 

87% van de werkzame personen is man. Qua leeftijdsverdeling ligt het accent op 

35 tot 65-jarigen (zie tabel 9). 

Tabel 9 aantal werkzame personen 2010 verdeeld naar geslacht en naar leeftijds-

categoriea 

 bedrijfstype 

omschrijving timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in aantallen werkzame personen (VLOK + KvK *klus*) 

vrouwen 110 220 90 160 400 980 

mannen 1.020 1.140 830 810 2.590 6.390 

totaal 1.130 1.360 920 970 2.990 7.370 

waarvan:       

t/m 24 jaar 10 10 30 50 40 140 

25 t/m 34 jaar 130 100 70 120 170 590 

35 t/m 44 jaar 430 160 210 380 1.030 2.210 

45 t/m 54 jaar 230 610 330 140 1.170 2.480 

55 t/m 64 jaar 330 480 280 280 550 1.920 

65 jaar en ouder 0 0 0 0 30 30 

 a. Alle aantallen afgerond op (veelvouden van) 5. 

 Bron: EIM, 2011. 

Inleen van personeel  

Inleen van personeel of het inzetten van uitzendkrachten gebeurt door 35% van 

de bedrijven en beliep bij de VLOK-leden plus de (overige) bedrijven met 'klus' in 

de naam, in 2010 totaal ruim 750 manjaar. Als de 'overige bij de KvK ingeschre-

ven klusbedrijven' in dezelfde mate inlenen, komt de inleen over 2010 op ruim 

3.000 manjaar uit. 
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Inhuur van col legabedri jven en special isten  

Ruim de helft van de bedrijven heeft in 2010 een of meer ander klusbedrijven of 

specialisten ingehuurd (zoals schilders, dakdekkers en tegelzetters). Koplopers 

daarbij zijn stukadoors, gevolgd door collega-klusbedrijven (zie tabel 10). 

Tabel 10 gebruik van de diensten van collega-klusbedrijven of specialisten in 2010 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 bedrijfstype 

omschrijving timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

heeft ingehuurd 43 55 44 43 65 54 

ingehuurd is:       

klussenbedrijf 22 22 14 21 38 27 

stukadoor 22 34 13 22 37 29 

schilder 17 8 13 14 15 14 

dakdekker 24 15 2 18 21 18 

installateur 23 20 7 17 23 20 

bouwkundige 14 11 16 18 17 16 

nog anders 9 7 15 8 11 10 

 Bron: EIM, 2011. 

Uitleen 

In bijna 60% van de bedrijven is in 2010 de ondernemer of personeel aan een 

ander bedrijf uitgeleend. Deze uitleen beliep bij de VLOK-leden plus de (overige) 

bedrijven met 'klus' in de naam in 2010 totaal 1.300 manjaar. Als de 'overige bij 

de KvK ingeschreven klusbedrijven' in dezelfde mate uitlenen, komt de uitleen 

over 2010 op ruim 5.200 manjaar uit. 

3.5 Opleiding van de ondernemer 

Bijna veertig procent van de ondernemers heeft een lbo-, lts-, mavo-, mulo- of vm-

bo-diploma. Een nagenoeg gelijk percentage heeft een middelbare beroepsoplei-

ding als hoogst voltooide algemene opleiding. Een op de acht heeft een opleiding 

op HBO- of universitair niveau (zie tabel 11). 
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Tabel 11 hoogst voltooide algemene opleiding van de ondernemer 

 bedrijfstype 

opleiding timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

lagere school, basisschool 7 4 9 5 3 5 

lbo, lts, mavo, mulo, vmbo 39 50 36 42 35 39 

mbo, mts 46 34 30 41 38 38 

havo, vwo 2 0 4 2 7 4 

hbo, hts 6 12 11 10 13 11 

wo, universiteit, th 0 0 3 0 4 2 

anders/weet niet 0 0 7 0 0 1 

totaal 100 100 100 100 100 100 

 Bron: EIM, 2011. 

3.6 Omzet 

De kleinschaligheid van de branche komt mede tot uitdrukking in de omzetten. 

70% van de bedrijven realiseerde in 2009 een bruto omzet1 van nog geen 

75.000 euro. 

De totale bruto brancheomzet bedroeg in 2009 naar schatting 1,82 miljard euro 

en de totale netto omzet 1,38 miljard euro (zie tabel 12, 13 en 14)2. 

 

Over de gehele branche gerekend laat het netto deel van de omzet zich ramen 

op 76% van de bruto-omzet. 

 

1 Dit is de omzet exclusief BTW, maar inclusief de door het bedrijf ingekochte materialen 

zoals hout, sanitair enzovoorts en inclusief de eventueel door het bedrijf aan andere be-
drijven uitbestede werk. 

2 Hierbij is ervan uitgegaan dat bij de bedrijven waarvan de verhouding bruto/netto omzet 

niet bekend is, deze -per type- gemiddeld genomen op hetzelfde uitkomt als bij de bedrij-
ven waarvan deze verhouding wel bekend is. 
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Tabel 12 omzetspreiding; totaalomzet 2008, 2009 en verwachting voor 2010; ge-

middelde omzet en doorsnee omzet 2009 

 bedrijfstype 

omschrijving timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

omzetklasse x 1.000 euro in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

minder dan 10 1 6 9 5 1 4 

10 tot 25 8 7 16 5 10 9 

25 tot 50 43 24 43 35 23 30 

50 tot 75 23 34 13 24 32 27 

75 tot 100 12 10 8 6 14 12 

100 tot 125 11 17 7 12 20 15 

125 of meer 2 2 4 13 1 3 

totaal 100 100 100 100 100 100 

 in euro's (VLOK + KvK *klus*) 

gemiddelde bruto omzet 2009 69.000 67.000 53.000 106.000 73.000 72.000 

gemiddelde netto omzet 2009 51.000 49.000 44.000 83.000 53.000 54.000 

doorsnee bruto omzet 2009a 40.000 60.000 37.500 62.500 62.500 60.000 

doorsnee netto omzet 2009a 37.000 51.000 35.100 52.250 50.700 48.750 

 in miljoenen euro's (VLOK + KvK *klus*) 

totale bruto omzet 2009 69 75 42 69 177 432 

totale netto omzet 2009 51 55 35 54 129 324 

totale bruto omzet 2010b 63 72 41 73 176 425 

 a. De doorsnee-waarde is het middelste getal in een reeks. Bijvoorbeeld: in de reeks van 

15 getallen 1,2,2,2,3,3,4,4,4,5,6,6,6,7,8 vormt het zevende getal (de 4 dus) de door-

snee waarde. In veel gevallen, waaronder de beschouwing van de bedri jfsomzetten, 

geeft de doorsnee waarde een beter beeld van 'wat te doen gebruikelijk is' dan het re-

kenkundige gemiddelde, dat sterk beïnvloed kan worden door uitschieters. 

 b. Verwachting. 

 Bron: EIM, 2011. 

Tabel 13 totale bruto en netto omzet 2009 (overige KvK) 

 bedrijfstype 

omschrijving timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in miljoenen euro's (overige KvK) 

totale bruto omzet 2009 418 120 154 484 211 1.387 

totale netto omzet 2009 309 88 128 379 154 1.058 

 Bron: EIM, 2011. 
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Tabel 14 totale bruto en netto omzet alle klusbedrijven 

 bedrijfstype 

omschrijving timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in miljoenen euro's (totaal) 

totale bruto omzet 2009 487 195 196 553 388 1.819 

totale netto omzet 2009 360 143 163 433 283 1.382 

 Bron: EIM, 2011. 

Ruim de helft van de bedrijven besteedt werkzaamheden uit. De bedrijven met 

een accent op onderhoud doen dat beduidend minder dan gemiddeld, de 'overi-

ge bedrijven' juist meer. In totaal gaat het om iets meer dan 10% van de bruto 

brancheomzet. 

 

Qua omzetverwachting voor 2010 liepen de meningen sterk uiteen: nagenoeg 

gelijke aantallen ondernemers verwachtten een toename, een stagnatie dan wel 

een afname (zie tabel 15). Per saldo resulteerde dit in een brancheomzet over 

2010 die licht lager ligt dan die in 2009 (zie tabel 12). 

Tabel 15 (verwachte) ontwikkeling van de omzet 2010 t.o.v. 2009 

 bedrijfstype 

de omzet is: timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

toegenomen 27 27 26 44 39 34 

gelijk gebleven 42 33 30 34 28 32 

afgenomen 31 40 44 22 33 34 

totaal 100 100 100 100 100 100 

 Bron: EIM, 2011. 

3.7 Omzetsamenstelling 

In tabel 16 wordt de gemiddelde omzetsamenstelling naar soorten activiteiten 

gepresenteerd. Over de gehele branche gezien vormt de combinatie van installa-

tie van keukens en badkamers de belangrijkste activiteit, gevolgd door timmeren 

en meubelmaken. De accentverschillen tussen de bedrijfstypen komen in tabel 

16 duidelijk tot uitdrukking, hetgeen niet verwonderlijk is, omdat de typologie 

immers op de accenten in de activiteiten is gebaseerd. 
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Tabel 16 gemiddelde omzetsamenstelling naar activiteiten 

 bedrijfstype 

activiteit timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van de totaalomzet (VLOK + KvK *klus*) 

timmeren en meubelmaken 70 10 2 10 16 21 

dakdekken 1 1 0a 1 8 4 

isolatiewerkzaamheden 7 4 2 2 6 5 

keukens installeren 3 25 0a 3 7 9 

badkamers installeren 5 40 4 6 15 15 

nog andere montagewerkzaamheden 3 5 11 7 14 9 

bouwkundige renovatiewerkzaamheden 7 6 2 66 11 17 

onderhoud, zoals schilderen, behangen 3 5 78 3 9 13 

tuinaanleg en tuinonderhoud 0a 1 1 1 6 3 

nog andere activiteiten 1 3 0a 1 8 4 

totaal 100 100 100 100 100 100 

 a. Minder dan 0,5%. 

 Bron: EIM, 2011. 

Branchebreed en ook voor alle bedrijfstypen afzonderlijk vormen de particuliere 
consumenten de belangrijkste klanten. Daarnaast kennen de diverse bedrijfsty-
pen zo hun eigen accenten, bijvoorbeeld het belang van aannemersbedrijven 
voor klussenbedrijven met een accent op timmeren (zie tabel 17). 

Tabel 17 gemiddelde omzet naar soorten klanten 

 bedrijfstype 

soort klant timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van de totaalomzet (VLOK + KvK *klus*) 

particuliere consumenten 55 79 43 55 68 63 

collega klussenbedrijven 7 5 8 3 5 5 

aannemersbedrijven 29 3 22 27 10 16 

overige bedrijfsleven 8 10 23 14 14 13 

woningbouwverenigingen 1 2 4 0a 2 2 

(nog) andere klanten 0a 1 0a 1 1 1 

totaal 100 100 100 100 100 100 

 a. Minder dan 0,5%. 

 Bron: EIM, 2011. 

3.8 Bedrijfsresultaat 

Het in 2010 gerealiseerde bedrijfsresultaat ligt in lijn met de omzetontwikkeling 

en toont een sterk verdeeld beeld (zie tabel 18). 

Branchebreed is bijna vier van de vijf bedrijven tevreden over het in 2010 be-

haalde bedrijfsresultaat (zie tabel 19). Daarbinnen is achttien procent zeer te-
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vreden. Voor 2011 wordt per saldo een verbetering van het bedrijfsresultaat 

verwacht (zie tabel 20). 

Tabel 18 ontwikkeling van het bedrijfsresultaat in de periode 2009-2010 

 bedrijfstype 

het bedrijfsresultaat is: timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

toegenomen 33 22 28 41 40 34 

gelijk gebleven 36 43 24 36 27 32 

afgenomen 31 29 39 23 29 30 

weet niet/w.n.z. 0 6 9 0 4 4 

totaal 100 100 100 100 100 100 

 Bron: EIM, 2006. 

Tabel 19 mate van tevredenheid over het bedrijfsresultaat in 2010 

 bedrijfstype 

over het bedrijfsresultaat 

2009 is de ondernemer: timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

zeer tevreden 19 15 24 16 17 18 

tamelijk tevreden 64 61 47 72 62 61 

tamelijk ontevreden 11 13 13 7 17 14 

zeer ontevreden 6 5 12 5 3 5 

weet niet/w.n.z. 0 6 4 0 1 2 

totaal 100 100 100 100 100 100 

 Bron: EIM, 2011. 

Tabel 20 verwachte ontwikkeling van het bedrijfsresultaat in 2011 t.o.v. 2010 

 bedrijfstype 

het bedrijfsresultaat zal: timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

toenemen 31 37 56 50 38 40 

gelijk blijven 50 47 25 39 44 43 

afnemen 11 9 15 6 13 11 

weet niet/w.n.z. 8 7 4 5 5 6 

totaal 100 100 100 100 100 100 

 Bron: EIM, 2011. 
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3.9 Gebruik van de diensten van derden 

Meer dan 90% van de bedrijven heeft in het afgelopen jaar een of meerdere per-

sonen of organisaties benaderd voor hulp of advies. 

Hierbij wordt vooral de boekhouder/accountant genoemd. Op (grote) afstand 

volgen collega-ondernemers, de bank, de Kamer van Koophandel en de belas-

tingadviseur (zie tabel 21). 

Tabel 21 personen en organisaties die in het afgelopen jaar zijn benaderd voor hulp 

of advies; meerdere antwoorden mogelijk 

 bedrijfstype 

omschrijving timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

accountant of boekhouder 77 88 98 92 88 88 

belastingadviseur 21 8 16 7 19 15 

Belastingdienst 8 6 5 11 17 11 

bank 20 11 17 20 20 18 

Kamer van Koophandel 17 7 9 10 22 15 

branche- of beroepsorganisatie 7 5 5 2 11 7 

collega-ondernemer(s) 47 20 35 31 40 36 

niemand, geen instanties 10 8 2 7 5 6 

 Bron: EIM, 2011. 

3.10 Automatisering en website 

Ruim 90 procent van de bedrijven in de branche maakt gebruik van een of meer 

automatiseringstoepassingen zoals genoemd in tabel 22. Elektronisch bankieren 

scoort daarbij het hoogst, gevolgd door E-mail en Internet. 

Tabel 22 automatiseringstoepassingen waar het bedrijf gebruik van maakt;  

meerdere antwoorden mogelijk 

 bedrijfstype 

omschrijving timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

tekstverwerking 63 56 70 49 72 65 

e-mail 83 80 76 84 88 84 

Internet 79 72 83 81 89 83 

administratie 69 57 55 63 73 66 

werkplanning 30 23 26 29 30 28 

inkoop 5 8 4 5 7 6 

elektronisch bankieren 97 81 91 81 93 90 

geen van deze 3 9 4 14 4 6 

 Bron: EIM, 2011. 
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Een derde van de bedrijven beschikt over een eigen website. Deze biedt voor-

namelijk algemene informatie over het bedrijf (zie tabel 23). 

Tabel 23 bezit en toepassingen van een website; meerdere antwoorden mogelijk 

 bedrijfstype 

omschrijving timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

beschikt over een website 29 42 12 25 39 33 

beschikt over een website die biedt:       

algemene informatie over het bedrijf 28 42 12 25 37 32 

aanbiedingen voor klanten 4 3 0 10 4 4 

online catalogus met productaanbod en 

productinformatie 3 4 0 5 4 3 

mogelijkheid tot bestellen van producten 1 3 0 8 7 4 

mogelijkheid voor het afrekenen van pro-

ducten, bijvoorbeeld via een creditcard 1 0 0 0 1 1 

 Bron: EIM, 2011. 

3.11 Verkoopbevorderende activiteiten 

Krap tweederde van de bedrijven heeft in het afgelopen jaar een of meer ver-

koopbevorderende activiteiten ondernomen. In afnemende volgorde werden 

hierbij het meest genoemd: het sponsoren van verenigingen of evenementen, 

bezoeken van potentiële klanten en adverteren in huis-aan-huisbladen (zie tabel 

24). 
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Tabel 24 verkoopbevorderende activiteiten die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd; 

meerdere antwoorden mogelijk 

 bedrijfstype 

omschrijving timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

adverteren in huis-aan-huisbladen 17 24 17 24 23 22 

adverteren in dagbladen 5 1 5 2 3 3 

adverteren in vakbladen 0 3 2 2 7 4 

adverteren in de Gouden Gids 10 16 12 16 14 14 

huis-aan-huis verspreiden van folders 12 8 0 7 10 8 

gerichte mailings per post 1 0 4 2 6 3 

sponsoren van verenigingen of evenementen 30 41 28 34 40 36 

opbellen van potentiële klanten 13 8 20 11 17 14 

bezoeken van potentiële klanten 16 20 20 21 32 24 

verkoopbevordering via website 13 22 5 18 18 17 

verkoopbevordering via e-mail 2 4 8 0 5 4 

geen van deze activiteiten 42 35 39 46 34 37 

 Bron: EIM, 2011. 

3.12 Problemen 

De meestgenoemde 'grote' problemen in de branche zijn de open Europese 

markt, het verkrijgen van financiering en de concurrentie en het omzetniveau 

(zie tabel 25). 

Tabel 25 mate waarin een aantal aspecten van de bedrijfsvoering als een probleem 

wordt ervaren 

 bedrijfstype 

aspect en mate van probleem timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

 in procenten van het aantal bedrijven (VLOK + KvK *klus*) 

omzetniveau 

geen probleem 

klein probleem 

groot probleem 

 

75 

15 

10 

 

87 

7 

6 

 

72 

11 

17 

 

82 

18 

0 

 

75 

18 

7 

 

78 

14 

8 

concurrentie 

geen probleem 

klein probleem 

groot probleem 

niet van toepassing 

 

74 

17 

9 

0 

 

78 

13 

6 

3 

 

81 

2 

17 

0 

 

72 

21 

7 

0 

 

72 

16 

9 

3 

 

75 

14 

9 

2 

loonkosten 

geen probleem 

klein probleem 

groot probleem 

niet van toepassing 

 

39 

1 

0 

60 

 

53 

1 

1 

45 

 

42 

0 

4 

54 

 

42 

4 

0 

54 

 

37 

8 

7 

48 

 

42 

4 

3 

51 
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 bedrijfstype 

aspect en mate van probleem timmeren installatie onderhoud bouw overige totaal 

aantrekken van bekwaam personeel 

geen probleem 

klein probleem 

groot probleem 

niet van toepassing 

 

 

39 

3 

1 

57 

 

 

65 

0 

1 

34 

 

 

37 

0 

0 

63 

 

 

34 

14 

5 

47 

 

 

43 

7 

3 

47 

 

 

45 

5 

2 

48 

verkrijgen van financiering 

geen probleem 

klein probleem 

groot probleem 

niet van toepassing 

weet niet/wil niet zeggen 

 

65 

3 

4 

27 

1 

 

69 

6 

9 

16 

0 

 

61 

9 

11 

19 

0 

 

48 

7 

11 

34 

0 

 

43 

14 

14 

29 

0 

 

55 

9 

11 

25 

0 

milieueisen 

geen probleem 

klein probleem 

groot probleem 

niet van toepassing 

 

93 

0 

0 

7 

 

97 

0 

0 

3 

 

87 

5 

4 

4 

 

69 

5 

5 

21 

 

81 

7 

5 

7 

 

86 

4 

2 

8 

arbo-eisen 

geen probleem 

klein probleem 

groot probleem 

niet van toepassing 

 

71 

1 

0 

28 

 

83 

1 

0 

16 

 

68 

4 

2 

26 

 

68 

5 

5 

22 

 

78 

4 

1 

17 

 

75 

3 

1 

21 

administratieve lasten 

geen probleem 

klein probleem 

groot probleem 

niet van toepassing 

 

87 

9 

3 

1 

 

91 

7 

2 

0 

 

85 

15 

0 

0 

 

60 

34 

2 

4 

 

86 

10 

4 

0 

 

84 

12 

3 

1 

de open Europese markt 

geen probleem 

klein probleem 

groot probleem 

niet van toepassing 

weet niet/wil niet zeggen 

 

72 

11 

13 

4 

0 

 

77 

15 

7 

1 

0 

 

62 

13 

17 

0 

8 

 

76 

11 

13 

0 

0 

 

73 

13 

13 

1 

0 

 

73 

13 

12 

1 

1 

bedrijfsopvolging 

geen probleem 

klein probleem 

groot probleem 

niet van toepassing 

weet niet/wil niet zeggen 

 

68 

2 

0 

29 

1 

 

77 

0 

1 

17 

5 

 

70 

2 

2 

15 

11 

 

35 

5 

7 

42 

11 

 

55 

6 

2 

29 

8 

 

61 

3 

2 

27 

7 

de snelle ontwikkeling op computerge-

bied 

geen probleem 

klein probleem 

groot probleem 

niet van toepassing 

 

 

78 

8 

4 

10 

 

 

80 

11 

5 

4 

 

 

78 

14 

8 

0 

 

 

87 

8 

5 

0 

 

 

83 

10 

7 

0 

 

 

81 

11 

6 

2 

ander probleem 

ja 

 

14 

 

17 

 

31 

 

20 

 

28 

 

23 

 Bron: EIM, 2011. 




