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Managementsamenvatting VVNH 

Conjunctuurmeting VVNH en Hibin voorjaar 2019 
 
De verwachtingen voor komend jaar blijven over het algemeen positief, maar wel wat minder 
positief dan in 2018. Er wordt eerder stabilisatie dan verdere groei verwacht. De aandelen in de 
omzet van nieuwbouw en van woningbouw stijgen verder. Prefabricage neemt in belang toe als 
grote uitdaging. Voor respondenten is prefab zowel een kans als een bedreiging.  
In deze ronde namen weer 24 VVNH-leden deel aan de conjunctuurmeting, evenveel als in de rondes 
van 2018. Samen met 41 Hibin-leden komt het totaal aantal respondenten ditmaal op 65. 
 
Productgroepen en marktsegmenten 
Hardhout houdt het grootste aandeel in de omzet van de respondenten met bijna 60% van de totale 
omzet, gevolgd door naaldhout en plaatmaterialen (beide ongeveer 20%).1 Het aandeel van 
nieuwbouw stijgt (van 49% in het najaar 2018 tot 55% nu), waardoor dit aandeel voor het eerst iets 
groter wordt dan renovatie en onderhoud.  
Het aandeel van de woningbouw in de omzet neemt verder toe (van 46% naar 50%), terwijl dat van 
de utiliteitsbouw afneemt (van 11% naar 8%). Woningbouw blijft daarmee verantwoordelijk voor 
veruit het grootste deel van de omzet, zeker als ook het interieur (keukens en sanitair) en de 
tuinsector worden meegerekend (samen goed voor nog eens 15% van de omzet). Na een daling tot 
11% in najaar 2018 is het aandeel van grond-, weg- en waterbouw nu weer terug op 17%. 
 
Klantgroepen en verkoopkanalen 
Professionele klanten blijven verantwoordelijk voor het overgrote deel van de omzet (>95%) van de 
VVNH-respondenten, waarbij het aandeel van (grotere) aannemers nog steeds veel groter is dan 
zzp’ers/klusbedrijven en bovendien weer stijgt (van 79% tot 87%). 
De VVNH-respondenten blijven het grootste deel van hun omzet realiseren door leveringen aan 
klanten uit hun eigen voorraad/magazijn (van 55% naar 59%). Het aandeel van producten gekocht via 
de respondenten, maar rechtstreeks door de fabrikant geleverd aan de eindklant, daalt (van 26% 
naar 19%), evenals het aandeel van door klanten zelf bij de handelaar afgehaalde producten (van 
19% naar 15%). Transport van goederen door de handelaar rechtstreeks van fabrikant naar eindklant 
(zonder tussenstop in eigen voorraad/magazijn) wordt nu voor het eerst genoemd (als onderdeel van 
6% overig). 
Steeds meer respondenten hebben verkoop via internet (van net de helft in 2017 tot ongeveer twee 
derde nu). Het aandeel van de internetverkopen in de totale omzet blijft wel klein (stabiel op ruim 
2%). 
  
Verwachtingen minder positief 
De verwachtingen voor 2019 zijn over het algemeen een stabiel blijvende of licht stijgende omzet 
(gemiddeld +0,3%). Dit is wat minder positief dan in het najaar van 2018 toen de gemiddelde 
verwachting voor het komende jaar nog ruim 3% omzetgroei was. Ook voor de bruto winstmarge, 
zijn de verwachtingen minder positief dan in het najaar van 2018. Respondenten verwachten dat de 
marge stabiel blijft of licht daalt.  
De meeste VVNH-respondenten (76%) zien een stabiel blijvend personeelsbestand. Gemiddeld 
verwachten ze komend jaar een kleine toename met 0,3 fte.  
Het algemene beeld is dat de sterke groei van de afgelopen jaren afzwakt en weliswaar nog niet 
omslaat naar een daling, maar wel naar een stabilisatie gaat. 
 
Kansen en bedreigingen 

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

grotere bijdrage aan de omzet kunnen leveren. Bovendien is het beeld mogelijk verder vertekend door enkele 
in hardhout gespecialiseerde respondenten. 
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Voor komend jaar zien de respondenten vergroting van de bedrijfsomvang, scherpere 
prijsconcurrentie en hogere arbeidsproductiviteit (procesinnovatie) nog steeds als belangrijkste 
veranderingen. Kwaliteit van personeel en arbeidsmarkt blijven grote uitdagingen, maar ze verliezen 
de eerste plaats aan de uitdagingen die prefabricage biedt. Naast concurrentie van online 
aanbieders, wordt toenemende prefabricage met meer directe leveringen door fabrikanten als een 
van de belangrijkste dreigingen gezien. Tegelijkertijd zien de VVNH-respondenten eigen productie en 
productbewerking nu wel ook als grootste kans. Ze noemen gebrek aan tijd en financiering daarbij als 
belangrijkste knelpunten. 


