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Managementsamenvatting VVNH 

Conjunctuurmeting VVNH en Hibin najaar 2019 
 

In deze ronde namen meer VVNH-leden deel aan de conjunctuurmeting (van 24 in eerdere rondes 

naar 28 nu). Samen met 42 Hibin-leden komt het totaal aantal respondenten ditmaal op 70. Dat geeft 

een completer beeld, waarvan we hier een samenvatting geven. Voor komend jaar zien de 

deelnemers vooral een lichte groei met scherpere prijsconcurrentie. 

 

Verwachtingen wat (gematigd) positiever 

Net als in het voorjaar blijven de verwachtingen voor komend jaar over het algemeen een stabiel 

blijvende of (licht) stijgende omzet. Al zijn er ook wel enkele respondenten somberder gestemd: “Het 

is zeker niet bij alle bedrijven goed op dit moment, ondanks de economisch voorspoed. Veel 

concurrentie, te dure voorraden, stagnerende afnames.” Toch stijgt de verwachte omzetgroei voor 

komend jaar gemiddeld nog wel van +0,3% in het voorjaar naar +1,9% nu. Voor de bruto winstmarge 

zijn de verwachtingen wel wat minder positief (van -0,1% naar -0,4% gemiddeld), maar veel 

respondenten verwachten nog wel dat de marge stabiel blijft of licht stijgt.  

De meeste VVNH-respondenten (67%) zien een stabiel blijvend personeelsbestand. Van de rest 

verwacht een enkeling een krimpend personeelsbestand, maar willen de meesten nieuw personeel 

aan gaan nemen. Gemiddeld verwachten alle respondenten komend jaar een toename met 1,4 fte.  

 

Meer naaldhout en meer renovatie 

Hardhout houdt het grootste aandeel in de omzet van de respondenten met 45% van de totale 

omzet.1 Het aandeel naaldhout stijgt naar 35% en dat van plaatmaterialen naar 15%. Overige 

productgroepen als bouwmaterialen, ijzerwaren en gereedschappen hebben een klein aandeel in de 

omzet (gezamenlijk minder dan 5%).  

Het aandeel van renovatie en onderhoud stijgt (van 46% in het voorjaar tot 51% nu), waardoor dit 

weer iets groter wordt dan nieuwbouw.  

Het aandeel van utiliteitsbouw stijgt ten opzichte van het voorjaar (van 8% naar 14%), terwijl dat van 

weg- en waterbouw daalt (van 17% naar 12%). Met 47% blijft woningbouw verantwoordelijk voor 

veruit het grootste deel van de omzet, zeker als het interieur (keukens en sanitair) en de tuinsector 

worden meegerekend (samen goed voor nog eens circa 20% van de omzet). 

 

Vooral uit voorraad leveren aan (grotere) aannemers 

Professionele klanten blijven verantwoordelijk voor het overgrote deel (>90%) van de omzet van de 

VVNH-respondenten, waarbinnen het aandeel van (grotere) aannemers met 80% nog steeds veel 

groter is dan zzp’ers/klusbedrijven. De aandelen van particulieren en zzp’ers blijven klein, maar 

stijgen wel. 

De VVNH-respondenten blijven het grootste deel van hun omzet realiseren door leveringen aan 

klanten uit hun eigen voorraad/magazijn. Dit blijft verder stijgen (van 59% naar 62%). Het deel van 

producten gekocht via de respondenten, maar rechtstreeks door de fabrikant geleverd aan de 

eindklant, daalt verder (van 19% naar 17%). Het eerder dalende aandeel van door klanten zelf bij de 

handelaar afgehaalde producten stijgt weer (van 15% naar 19%).  

Het aandeel van de internetverkopen in de totale omzet blijft beperkt en is stabiel op ruim 2%. 

 

 
1 Daarbij moet aangetekend worden dat hardhout relatief duur is, waardoor kleinere hoeveelheden al een 

grotere bijdrage aan de omzet kunnen leveren. Het grotere aandeel van naaldhout (van 21% in de vorige ronde 
naar 35% nu) kan komen door het grotere aantal respondenten (van 24 naar 28), waardoor het beeld minder 
wordt vertekend door enkele grote in hardhout gespecialiseerde respondenten. 
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Scherpere concurrentie maar wel kansen voor groei en verbreding 

Kwaliteit van personeel en arbeidsmarkt is weer terug als de grootste uitdaging, gevolgd door de 

uitdagingen die prefabricage, e-commerce, ketensamenwerking en duurzaamheid bieden.  

Andere aanbieders (met name de bouwmaterialenhandel) vormen nu de grootste bedreiging. Een 

houthandelaar klaagt dat bouwmaterialenhandelaren hout “erbij nemen en veel te goedkoop 

doorverkopen”, waarbij het vooral gaat om de grote volumes en eenvoudige producten. Aannemers 

gaan dan alleen nog naar de houthandelaar met de echte vakkennis voor het aanvullen van tekorten 

en het oplossen van problemen, waardoor het moeilijker wordt om de bedrijfsvoering rond te 

krijgen. Daarnaast vormen de toenemende prefabricage met meer directe leveringen door 

fabrikanten en online aanbieders belangrijke bedreigingen. De eigen kennis en deskundigheid 

worden als grootste kans gezien met service, toegevoegde waarde en het ontzorgen van klanten. 

Gebrek aan tijd en financiering blijven daarbij de belangrijkste knelpunten. 

Voor komend jaar zien de respondenten scherpere prijsconcurrentie, vergroting van de 

bedrijfsomvang en hogere arbeidsproductiviteit (procesinnovatie) nog steeds als belangrijkste 

veranderingen. Deze ronde komt daar tevens verbreding van de productrange bij als een van de 

meest genoemde belangrijke veranderingen. 


