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In het dagelijks leven maak ik veel oudere 
mensen blij met mijn klussen, waar ik op 
mijn beurt weer voldoening uit haal. Wat me 

wel zorgen baart is: wie gaat straks voor mij 
klussen, als ik zeventig ben? Hoe krijgen we 
jonge mensen enthousiast voor ons mooie 
beroep? Zelf heb ik daartoe een poging 
gewaagd.

Ik sprak onlangs met mijn buurjongen, Pim, 
vijftien jaren jong. Hij maakte een fietskar 
om daarop een oud damesbrommertje te 
vervoeren. Pim gaat met de kar naar een 
vriend met een stukje eigen terrein, zo’n tien 
kilometer verderop. Daar kunnen ze met de 
brommer rijden. Ik denk: zo, die heeft er veel 
voor over! Hij vertelt honderduit hoe goed 
de brommer rijdt, maar dat zijn grote droom 
een versnellingsbrommer is. Meteen moet ik 
denken aan de oude Zündapp van mijn vader 
die bij het ouderlijk huis staat te verroesten in 
een schuur. 

De erfenisverdeling is toevallig aanstaande, 
dus gooi ik de brommer bij mijn familieleden 
in de app-groep. Of ik de Zündapp cadeau kan 
doen. Mijn technische broers hebben genoeg 
te sleutelen en vinden het een goed idee. Ik 
bel vervolgens de vader van Pim. Ik vertel hem 
dat de Zündapp er niet glimmend bij staat en 
niet is voorzien van een kenteken. Blij verrast 
neemt hij de boodschap aan. Spoedig belt 
Pim me enthousiast op en vraagt wanneer hij 
de brommer kan krijgen. Daar zullen een paar 
weken overheen gaan. 

In de tussentijd krijg ik een toch wel bezorgde 
vader aan de telefoon. Hij bekeek de foto’s 
en vanwege de kosten en moeite voor het 

VAKMAN DANKZIJ EEN ROESTIGE 
ZÜNDAPP?

Tekort aan vakmensen groter 
probleem dan prijsstijgingen 
materialen

ING-onderzoekers namen de (ver)bouw 
onder de loep. Zij zien een toename in het 
aantal bouwvergunningen en verwachten 
herstel van investeringen in bedrijfspanden. 
De winstmarges staan wel tijdelijk onder druk 
door de prijsstijgingen van bouwmaterialen. 
Het beperkte aanbod van een aantal bouw-
materialen leidt nog maar bij een beperkt 
aantal aannemers tot problemen.

In vergelijking met 2018 lijkt het 
materiaaltekort vooralsnog beperkt. In mei 
2020 gaven 20 procent van de bouwbedrijven 
aan dat zij belemmerd werden in hun 
bouwproces doordat bouwmaterialen niet 
beschikbaar waren of niet op tijd werden 
geleverd. Bouwbedrijven plannen wel om de 
prijsverhogingen door te gaan berekenen. 
Het tekort aan personeel is momenteel een 
groter probleem dan schaarste en stijgende 
prijzen. 13 procent van de bedrijven gaf aan 
hierdoor niet alle werkzaamheden uit te 
kunnen voeren. 

Sanitair stijgt in prijs Ook de installateurs 
hebben last van prijsstijgingen en beperkte 
en vertraagde leveringen, zo geeft Techniek 
Nederland aan. Bijna 400 leden van Techniek 
Nederland reageerden op een oproep om mee 
te doen aan de de Quick Scan Prijsstijgingen. 
Bijna alle installateurs die aan deze scan 
meededen, zien dat de installatiematerialen 
duurder zijn geworden. Het gaat onder meer 
om kabels, schakelaars en leidingen. Ook 
sanitair, airco’s en cv-ketels stijgen in prijs.

Omzetmaker Uit de meest actuele 
conjunctuurmeter van Hibin blijkt dat 
de woningbouw verreweg de grootste 
omzetmaker is in de bouwmaterialenhandel. 
Renovatie en onderhoud waren in de laatste 
vier metingen gemiddeld goed voor 54 
procent van de omzet. Dit aandeel daalt naar 
47 procent. Het percentage woningbouw 
(+interieur/keukens/badkamers) omvat 
71 procent van de omzet (najaar 2020: 73 
procent). Het aandeel utiliteitsbouw steeg 
licht van 14 procent naar 15 procent van het 
totaal.
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kenteken wil hij er vanaf zien. Ik leg hem uit 
dat de brommer in deze staat misschien 
wel 800 euro waard is. Dat de brommer 
helemaal uit elkaar gehaald gaat worden 
en dat er af en toe een rookpluim en een 
hoop kabaal uit de tuin gaat komen. Ja, hij 
kan hier en daar gemopper verwachten, 
maar zal vooral een blije zoon zien. Op de 
openbare weg rijden zal niet het eerste doel 
zijn, maar ik beloof het vervoer te verzorgen 
naar het keuringsstation. Zijn vader gaat 
akkoord. Ik lever op een dag de  Zündapp bij 
Pim af. Zijn moeder meldt een uurtje later 
dat ze nog nooit iemand zo blij heeft gezien 
met een hoop roest.

In de maanden die volgen krijg ik via de app 
regelmatig foto’s van de nieuw aangeschafte 
onderdelen, het spuitwerk en de eerste 
proefrit. Daarna wordt het stil. Wat later 
vertelt Pim mij dat hij de Zündapp heeft 
verkocht, om van het geld een moderne, 
flitsende scooter aan te schaffen.

Ik denk: “Top, dit is iemand die mijn 
warmtepomp of zelfrijdende auto kan 
maken als ik zeventig ben!”
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