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Deze rapportage is alleen bedoeld voor de geadresseerden. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend.
Zowel SRA als haar aangesloten leden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van
een onjuiste of onvolledige weergave van de gegevens in dit rapport. Dit rapport bevat een verkorte weergave van de
jaarrekening en kan niet als officiële plaatsvervanger van de wettelijke jaarstukken worden beschouwd. Op de in dit
rapport opgenomen gegevens is geen accountantscontrole toegepast.
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4. Bouw: visie op de toekomst

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 en 3 geven actuele cijfers van het mkb en de bouwbranche. Uw financiële situatie komt aan
bod in hoofdstuk 3. We zoomen in op uw balans, resultatenrekening en ratio’s en zetten deze af tegen die
van uw branchegenoten. Hoofdstuk 4 sluit deze brancherapportage af en biedt een blik op de toekomst.
De vergelijking met de gemiddelden en de ontwikkelingen in uw branche geven u handvatten voor de
toekomst: waar liggen kansen? Waar moet u bijsturen? Voor een advies op maat, voor uw specifieke
situatie, neem contact met ons op. We denken graag met u mee.
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1. Mkb: bedrijfseconomische ontwikkelingen
In dit hoofdstuk staan de belangrijkste bedrijfseconomische ontwikkelingen voor het mkb als
geheel centraal. We kunnen er niet omheen: 2020 stond in het teken van de COVID-19-pandemie.
De impact verschilde echter sterk tussen én binnen branches.
Omzet- en winstontwikkeling in het mkb

De omzettoename van 0,6 procent in 2020 is in het perspectief van de afgelopen jaren erg mager; de
omzetstijgingen in de afgelopen vijf jaar varieerden namelijk afgerond tussen de 5 en 10 procent per jaar.
Hetzelfde geldt voor de toename van de winst. Alhoewel een winststijging van 9,3 procent in het
coronajaar 2020 – gerelateerd aan de matige omzetstijging – positief is, is dit percentage het laagste in
jaren. In de afgelopen vijf jaar nam de winst elk jaar tussen de 14 en 30 procent toe.

Voor het mkb als geheel was de omzetontwikkeling in de voorgaande vijf jaar duidelijk positief, maar in
2020 liet de coronacrisis haar sporen na: een kleine plus van 0,6 procent. Opvallend zijn de grote
onderlinge verschillen binnen het mkb. Het percentage bedrijven met een zeer sterke omzetstijging is met
iets meer dan 7 procent min of meer gelijk aan het niveau in 2014 en 2015 en 2019. Het percentage
bedrijven met een zeer sterke omzetdaling steeg naar 4,5; het hoogste niveau in de afgelopen zes jaar.
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De winstontwikkeling was positief: 9 procent. Dit is weliswaar een lagere groei dan in de voorgaande
jaren, maar ondanks een crisisperiode was er dus sprake van een duidelijke plus. Deels is dit te verklaren
door de afgenomen kosten als gevolg van de steunmaatregelen van de overheid. In de afgelopen vijf jaar
waren er steeds meer bedrijven met een winststijging dan met een winstdaling, maar dit verschil is tot en
met 2016 steeds verder afgenomen. In 2017 werd dit weer iets groter, vanaf 2018 weer iets kleiner. In
2020 is de winst bij bijna 53 procent van de ondernemers gelijk
Bedrijfskosten in het mkb
De bedrijfskosten zijn in 2020 in totaal met iets minder dan 1 procent gedaald. Dit beeld staat haaks op de
ontwikkeling in de laatste jaren (+5,7 procent in 2019, +8,7 procent in 2018 en +6,4 procent in 2017). Uit
de verdeling naar kostensoorten komt naar voren dat de exploitatiekosten, de verkoopkosten en de
autokosten het sterkst zijn afgenomen. Voor de meeste bedrijven vormen de personeelskosten echter de
belangrijkste (indirecte) kostenpost. Deze zijn over het geheel genomen heel licht gedaald ten opzichte
van +6,8 procent een jaar eerder en +9,2 procent in 2018. Hierbij spelen de lockdowns en
steunmaatregelen van de overheid een rol (zie volgende paragraaf).
Mutaties in resultatenrekening
Percentage mutatie 2020 t.o.v. 2019
Netto-omzet
0,6%
Inkoopwaarde
0,2%
Brutomarge
0,6%
Overige bedrijfsopbrengsten
16,5%
Personeelskosten
-0,4%
Exploitatiekosten
-12,1%
Inventariskosten
4,5%
Huisvestingskosten
0,5%
Autokosten
-5,7%
Verkoopkosten
-10,2%
Algemene kosten
-0,5%
Overige kosten
6,7%
Bedrijfskosten
-0,8%
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Gewoon resultaat voor belasting
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Ontwikkeling personeelskosten 2020 t.o.v. 2019

De personeelskosten zijn elk jaar flink gestegen, maar in 2020 licht gedaald. Dit komt deels door een
afname van opleidingskosten, reis- en verblijfkosten en andere onkostenvergoedingen als gevolg van
sluitingen en thuiswerken, én is voor een belangrijk deel te verklaren door de Tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
Bij een deel van de mkb-bedrijven is deze subsidie voor de loonkosten in de administratie in mindering
gebracht op de personeelskosten. Ook zijn de kosten voor het inhuren van flexwerkers en
oproepkrachten afgenomen in branches die door de lockdowns (gedeeltelijk) moesten sluiten. De vaste
lonen werden wel (grotendeels) doorbetaald.
Per saldo zijn de loonkosten in 2020 volgens de SRA-BiZ-cijfers met bijna 3 procent gestegen (tegenover
5,3 procent in 2019 en bijna 8 procent in 2018). Volgens het CBS zijn de cao-lonen per gewerkt uur in
2020 met 7 procent gestegen en de loonkosten per gewerkt uur met 3,1 procent. Dat de loonkosten in de
SRA-BiZ-database minder hard zijn gestegen dan de stijging van de caolonen, komt doordat de gewerkte
uren onder invloed van de coronamaatregelen met 3,4 procent zijn gedaald.
In 2020 bedroegen de totale loonkosten volgens het CBS 384,9 miljard euro. Dit is de optelsom van 314,8
miljard euro aan brutolonen, 88,1 miljard euro aan sociale premies ten laste van werkgevers en 0,7
miljard euro aan eindheffingen, verminderd met 18,7 miljard euro aan loonkostensubsidies. De loonkosten
daalden in 2020 met 1,8 miljard euro (-0,5 procent). Er was een toename van de lonen (10 miljard euro),
van de sociale premies ten laste van werkgevers (4,5 miljard euro) en van de eindheffingen (0,1 miljard
euro). Daarnaast heeft de stijging van de loonkostensubsidies met 16,4 miljard euro ervoor gezorgd dat
de loonkosten per saldo met 1,8 miljard euro zijn gedaald.
Uit de SRA-BiZ-cijfers blijkt dat de personeelskosten op brancheniveau veruit het sterkst afnamen in de
horeca, traditioneel een branche met veel flexibele arbeidskrachten. Ook in de automotive, de logistiek en
de industrie namen deze kosten af. De bouw, de detailhandel, de specialistische zakelijke dienstverlening
en vooral de zorg lieten juist hogere personeelskosten zien.
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Bedrijfsbezittingen in het mkb
Ontwikkeling voorraden 2020 t.o.v. 2019

De voorraden zijn in 2020 per saldo licht afgenomen (-0,1 procent), versus een toename van 4,3 procent
vorig jaar. Net als in het voorgaande jaar liepen de cijfers per branche sterk uiteen. In vooral de horeca,
de logistiek en de zorg kwamen relatief sterke dalingen uit de bus. De automotive liet echter een relatief
sterke voorraadgroei zien, net als de industrie.
Ontwikkeling schulden 2020 t.o.v. 2019

Het mkb is in 2020 minder langlopende schulden aangegaan (-1,0 procent). De kortlopende schulden
namen per saldo echter met 2,9 procent toe (ten opzichte van bijna 9 procent in 2019 en bijna 10 procent
in 2018). Dit kan te maken hebben met uitgestelde belastingbetalingen die op deze post zijn geboekt.
Eind vorig jaar bedroeg de totale belastingschuld volgens het ministerie van Financiën ongeveer 12,5
miljard euro. De sterkste stijging van de kortlopende schulden was te zien in de bouw, horeca en de zorg.
Ondernemers in vooral de autobranche, de detailhandel en de logistiek bouwden de kortlopende
schulden juist relatief sterk af. De grootste daling van de langlopende schulden was te zien in de zorg, de
logistiek en de horeca. In de industrie, de detailhandel en de bouw namen deze juist relatief sterk toe.
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Ontwikkelingen eigen vermogen 2020 t.o.v. 2019

Het eigen vermogen is in totaal met bijna 13 procent toegenomen. Een jaar eerder was er een stijging van
bijna 10 procent. De groei van het eigen vermogen in 2020 zal voor een groot deel verband houden met
de winstgroei, die is toegevoegd aan het eigen vermogen. Andere elementen die mee kunnen spelen, is
dat dividend en bonussen niet zijn uitgekeerd bij gebruikmaking van de NOW-regeling. Daarnaast hebben
de coronasteunpakketten van de overheid voorzien in liquiditeit. In 2020 viel vooral de relatief sterke
stijging op van het eigen vermogen in de bouw, de industrie, de detailhandel, de specialistische zakelijke
dienstverlening en de zorg. De horeca bleef enigszins achter.
Thema’s in het mkb
Uit de periodieke SRA-branche-expertgroepen met branchespecialisten komt een aantal generieke
thema’s naar voren waarmee ondernemers in de komende jaren te maken zullen hebben. De
belangrijkste vijf worden hieronder genoemd.
Duurzaam en verantwoord ondernemen
Duurzaamheid en verantwoord ondernemen krijgen een almaar grotere rol, ook in het mkb. Klanten
vragen erom en er komen op dit gebied steeds meer wetten en regels bij. Ook stellen banken
‘milieuvriendelijk ondernemen’ soms als voorwaarde voor financiering. Deze ontwikkeling biedt echter ook
kansen, bijvoorbeeld om je met een duurzaam imago te onderscheiden van concurrenten. Door de
coronacrisis is dit nog belangrijker geworden.
Uit onderzoek van ING blijkt dat de coronacrisis gevolgen heeft gehad voor de investeringsplannen in
verduurzaming: een derde van de middelgrote bedrijven heeft deze uitgesteld. Een duurzame herstart na
het versoepelen van de coronamaatregelen heeft bij 50 procent een hoge of zeer hoge prioriteit. Als
belangrijkste drijfveer voor duurzaam ondernemen noemen de bedrijven het milieu, gevolgd door
kostenbesparingen en het voorkomen van verspilling. Bedrijven zien ook dat klanten en medewerkers het
belangrijk vinden dat ze te maken hebben met een duurzame onderneming.
Mismatch op de arbeidsmarkt
Volgens het CPB kan de coronacrisis vooral in de komende vijf jaar tot schade op de arbeidsmarkt leiden.
De werkloosheid zal eerst sterk stijgen, maar op de middellange termijn weer dalen naar het
evenwichtsniveau. Als mensen langdurig werkloos worden of de arbeidsmarkt verlaten, kan dit verlies aan
menselijk kapitaal en een lager inkomen tot gevolg hebben. Het arbeidsaanbod kan tijdelijk dalen door
ontmoediging en doordat studenten later afstuderen. Door de veranderende arbeidsvraag kan de
mismatch op de arbeidsmarkt op de korte termijn toenemen.
Veranderende vraag
Eind februari 2021 telde Nederland bijna 17,5 miljoen inwoners. Als gevolg van de coronacrisis groeit de
bevolking dit jaar veel minder hard dan afgelopen jaren, maar de komende jaren zet de groei naar
verwachting onverminderd door. Volgens het CBS leven er over zes jaar ongeveer 18 miljoen mensen in
Nederland. In 2063 telt ons land naar verwachting 20 miljoen inwoners. Daarnaast krimpt het aantal grote
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gezinnen en komen er steeds meer kleine huishoudens bij. Al deze trends, in combinatie met de
veranderingen door corona (meer aandacht voor hygiëne, gezondheid en lokale en bewuste consumptie,
meer online verkopen), leiden tot een veranderende consumentenvraag. De vraag is niet óf ondernemers
hierop moeten inspringen, maar hoe.
Innovatie & technologie
De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op, nog eens versneld door de
coronacrisis. Niet alleen op productniveau, maar ook als het gaat om samenwerking, informatiedeling,
bedrijfsprocessen en klantconcepten. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe bestel- en betalingssystemen en
vernieuwende platforms. Dit verandert de concurrentieposities (schaalgrootte is niet meer per definitie
doorslaggevend) en de mogelijkheden. Technologie en innovatie moeten dan ook een strategische plek
krijgen in de organisatie.
Ketenintegratie en samenwerking
De groeiende vraag naar efficiënte en duurzame oplossingen en de technologische ontwikkelingen
dwingen effectieve en langdurige samenwerking af. Verregaande ketenintegratie zorgt voor lagere
kosten, maakt (een snellere) invoering van nieuwe technologieën mogelijk en biedt meerwaarde voor
klanten en afnemers. De mogelijkheden zijn er, maar er is vaak een omslag in het denken nodig om de
ketenintegratie verder uit te rollen. De coronacrisis heeft het belang hiervan in elk geval extra benadrukt.
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2. Bouw: financiële resultaten
Voor de bouw was 2020 een ander jaar dan voor de meeste mkb-branches. Het werk in de bouw
kon dankzij een – met het Rijk afgestemd – doorwerkprotocol over het algemeen doorgaan,
waardoor de impact van corona voor bedrijven in het mkb relatief beperkt bleef. Daar kwam bij dat
mensen door het thuiswerken extra aandacht hadden voor de woning. Per saldo liet de branche
een behoorlijke groei van de omzet en winst zien.
Conjunctuurtrends Bouw

De omzetgroei in de bouw (bijna 4 procent) is duidelijk beter dan het mkb-cijfer, maar de winst blijft juist
achter (bijna 6 procent, versus 9 procent voor het mkb). De personeelskosten zijn dan ook relatief sterk
opgelopen (ruim 3 procent, versus een lichte daling voor het mkb). Het eigen vermogen stijgt relatief
sterk, maar dat geldt ook voor de kortlopende schulden. Binnen de branche scoren bouwinstallatie,
dakbouw, loodgieters, schilderen en glaszetten bovengemiddeld.
In de meerjarenvergelijking valt op dat de winst vanaf 2018 onder druk is komen te staan: na een
winststijging van 22 procent in 2017, kelderde het percentage naar een winststijging van 4 procent in
2018 om vervolgens te dalen in 2019. Uit de cijfers – een sterke toename van de ‘overige
bedrijfsopbrengsten’ – blijkt dat de bescheiden winstgroei in 2020 grotendeels toe te schrijven is aan het
gebruik van de NOW-maatregel.
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Bouw: ontwikkelingen
Financiële kengetallen 2020 t.o.v. 2019

‘Zachte landing’ voor de bouw
In 2020 konden de meeste bouwwerkzaamheden ondanks beperkende maatregelen doorgang vinden,
maar in de loop van het jaar kwam er wel wat zand in de motor. Per saldo is de bouwproductie echter
slechts licht gekrompen. Het kleinbedrijf, bijvoorbeeld schilders en kleine aannemers, profiteerde van een
verschuiving in de bestedingen. Door het thuiswerken hadden mensen meer aandacht voor het huis en
alles daaromheen. Bovendien hadden zij geld uit te geven dat niet naar bijvoorbeeld vakanties of kleding
ging. Ook 2021 is wat dit betreft goed begonnen. Toch zal de bouw als geheel dit jaar naar verwachting
een wat sterkere productiekrimp laten zien dan in 2020. De branche is voor een groot deel afhankelijk van
investeringen en investeringsplannen, en die zullen door alle onzekerheid naar verwachting afnemen (zie
ook de toekomstvisie van experts). Eind 2020 zagen we hier al de eerste tekenen van, toen het
werkvolume bij een aantal bouwers begon terug te lopen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
houdt voor 2021 rekening met een krimp van 3,5 procent in de totale bouwproductie. Dit ligt niet alleen
aan de coronacrisis. Ook zonder de pandemie ging het EIB al uit van een (lichte) krimp voor de bouw in
2020 en 2021. Dit zit hem in ruimtelijke knelpunten en problemen die de sector ervaart door het uitblijven
van een oplossing voor het stikstofprobleem en projecten die stil kwamen te liggen door onduidelijkheid
over de niet-genormeerde stof PFAS. Na 2021 kan de branche weer aantrekken, afhankelijk van de
investeringen in de sector, het oplossen van het stikstofprobleem en de knelpunten om het oplopende
woningtekort daadwerkelijk op te kunnen lossen. Experts gaan vooralsnog uit van een ‘zachte landing’.
Groei van omzet en winst
De bouw heeft de netto-omzet in 2020 met bijna 4 procent zien toenemen. Daarmee deed de branche het
opnieuw veel beter dan het mkb-gemiddelde (+0,6 procent). In vergelijking met een jaar eerder is het
groeitempo echter wel afgenomen. De winstgroei is uitgekomen op 5,5 procent. Daarmee bleef de
branche achter bij het mkb gemiddelde van 9,3 procent. De ontwikkeling van de brutomarge was opnieuw
positief: +3,2 procent, versus +0,6 procent voor het mkb als geheel. De verschillen binnen de branche
waren echter behoorlijk. Zo zag bijna drie op de tien bouwbedrijven de winst in 2020 met 50 procent of
meer toenemen, terwijl ruim 21 procent juist een winstdaling van 50 procent of meer voor de kiezen
kreeg.
Bouwinstallatie en afwerking blinken uit
De bouw wordt in de SRA-benchmark vooral vertegenwoordigd door de algemene burgerlijke en
utiliteitsbouw, bouwinstallatiebedrijven en bedrijven die zich richten op de afwerking van gebouwen. De
omzetontwikkeling was vooral sterk bij bouwinstallatiebedrijven. Zij profiteren nog steeds van de vraag
naar nieuwbouw en verbouw op de woningmarkt en de groei van duurzame investeringen. De positie van
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installateurs wordt verder versterkt door de grotere vraag naar slimme oplossingen en de daardoor
toenemende complexiteit. Het resultaat voor belasting was voor bouwinstallateurs opnieuw positief, maar
bleef enigszins achter bij de omzetontwikkeling over 2020. Bij de bedrijven die zich richten op de
afwerking van gebouwen was de winstontwikkeling juist relatief sterk.
Mutaties in resultatenrekening Bouw
% mutatie 2020 t.o.v 2019.
Netto omzet
inkoopwaarde
Brutomarge
Overige bedrijfsopbrengsten
Personeelskosten
Exploitatiekosten
Inventariskosten
Huisvestingskosten
Autokosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Overige kosten
Bedrijfskosten
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Gewoon resultaat voor belasting

3,7%
4,0%
3,2%
26,3%
3,3%
4,7%
-0,7%
2,6%
0,0%
12,9%
2,1%
8,8%
2,7%
13,5%
5,3%
-6,9%
5,5%

Stijging loonkosten
Bij de lichte krimp van de productie is de werkgelegenheid in de bouw in 2020 in personen ongeveer
stabiel gebleven, aldus het EIB. Alleen in uren gemeten is de arbeidsinzet gedaald. Uit de cijfers van
SRA-BiZ blijkt dat de personeelskosten vorig jaar met ruim 3 procent zijn gestegen. De loonkosten zijn
met bijna 6 procent toegenomen, de uitgaven aan pensioenpremies met 8,9 procent. De post ‘overige
personeelskosten’ is sterk gekrompen, mogelijk door aftrek van de NOW-regeling.
Vermogenspositie
De inkoopwaarde nam met 4 procent toe, de post ‘materiaal en grondstoffen’ steeg met bijna 32 procent.
Tot slot is de vermogenspositie van bouwbedrijven in 2020 verder verbeterd. Het eigen vermogen kwam
bijna 19 procent hoger uit dan een jaar eerder. De langlopende schulden zijn met bijna 1 procent
toegenomen, de kortlopende schulden met bijna 13 procent.
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Kredietwaardigheid
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De financiële positie van bedrijven in de bouw is
duidelijk verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ
blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de
financiële verplichtingen kan voldoen (een PDrating < 1 procent), is uitgekomen op 90,8. Dit
betekent een verbetering ten opzichte van het
voorgaande jaar. De branche doet het daarmee
ook duidelijk beter dan het mkb-gemiddelde, dat
licht verbeterde naar 83,2 procent.
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3. Uw financiële prestatie versus branchegenoten
In onderstaande tabellen worden de verkorte resultatenrekening en verkorte balans afgezet tegen het
gemiddelde van de referentiegroep.
Utiliteitsbouw

Referentiegroep (n=246)*

x01

%

x01

%

Netto omzet

0

0%

1

100 %

Mutatie onderhanden projecten

0

..

0

6%

Voorraadmutaties

0

0%

0

2%

Inkoopwaarde

0

..

1

79 %

Brutomarge

0

0%

0

30 %

Overige bedrijfsopbrengsten

0

0%

0

0%

Bedrijfskosten

0

..

0

22 %

Personeelskosten

0

..

0

16 %

Exploitatiekosten

0

..

0

0%

Inventariskosten

0

..

0

1%

Huisvestingskosten

0

..

0

1%

Autokosten

0

..

0

1%

Verkoopkosten

0

..

0

0%

Algemene kosten

0

..

0

2%

Overige bedrijfskosten

0

..

0

0%

Afschrijvingen

0

..

0

1%

Bedrijfsresultaat

0

0%

0

7%

Financiële baten en lasten

0

0%

0

0%

Gewoon resultaat vóór belasting

0

0%

0

7%

* Posten in deze (rechter)kolom zijn geschaald op basis van de netto omzet van de testonderneming (linker kolom).

Utiliteitsbouw

Referentiegroep (n=246)**

x01

%

x01

Immateriële vaste activa

0

..

0

0%

Materiële vaste activa

0

..

0

11 %

Financiële vaste activa

0

..

0

4%

Onderhanden projecten

0

..

0

7%

Voorraden

0

..

0

8%

Vorderingen

0

..

0

46 %

Liquide middelen

0

..

0

25 %

0

..

1

100 %

Eigen vermogen

0

0%

0

40 %

Voorzieningen

0

0%

0

2%

Langlopende schulden

0

0%

0

6%

Kortlopende schulden

0

0%

1

52 %

Vermogensbehoefte

0

..

0

..

0

0%

1

100 %

%

Activa

Totaal activa
Passiva

Totaal passiva

** Posten in deze (rechter)kolom zijn geschaald op het totaal vermogen van de testonderneming (linker kolom).
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Bandbreedtes resultatenrekening en balansposten
In onderstaande grafieken worden uw financiële prestaties afgezet tegen de referentiegroep.
Hieronder staat middels een legenda toegelicht hoe u de grafieken dient te interpreteren.
Gemiddelde 50% van alle waarnemingen
binnen de referentiegroep

Laagste waarneming
binnen de referentiegroep*

Gemiddelde van
de referentiegroep

Positie van uw
onderneming*

Hoogste waarneming
binnen de referentiegroep*

* Indien de laagste of hoogste waarneming, of de positie van uw onderneming buiten het bereik van de referentiegroep valt,
wordt dit met een pijl aan het eind van de as weergegeven.

Netto omzet
De netto omzet is de totale omzet van alle
verkochte goederen en diensten.
Bedrijfskosten
Hierin zijn alle bedrijfskosten, zoals
personeelskosten, auto- en transportkosten,
huisvestingskosten, onderhoudskosten,
verkoopkosten en andere bedrijfskosten
opgenomen.
Winst voor belastingen
De winst voor belastingen is het commerciële
resultaat; omdat we geen rekening houden met
fiscale correcties, kan dit afwijken van het resultaat
volgens de fiscale aangifte.
Materiële vaste activa
Bestaat uit grond, gebouwen, machines,
vervoermiddelen en inventaris.
Voorraden
Hieronder zijn alle voorraden handelsgoederen,
grondstoffen en gereed product begrepen, evenals
de kosten van onderhanden projecten.
Eigen vermogen
Bevat naast het (aandelen)kapitaal ook de
wettelijke, statutaire en overige reserves.
Langlopende schulden
Dit zijn alle leningen en andere financieringen die
op de langere termijn moeten worden afgelost. De
aflossingsverplichting voor het komende jaar is hier
niet bij inbegrepen.
Balanstotaal
Dit is het totaal van alle activa, gelijk aan het totaal
van alle passiva.
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Kengetallen
Op basis van de resultatenrekening en de balans is een aantal kengetallen berekend. Van de
belangrijkste kengetallen zijn de bandbreedtes hieronder weergegeven.
Rentabiliteit
Onder rentabiliteit verstaan we de verhouding tussen winst en het vermogen (eigen vermogen, dan
wel totaal vermogen) dat deze winst heeft gegenereerd. De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf
voor beslissingscalculaties op de lange termijn.
Brutomarge
De brutomarge is de omzet minus de kostprijs van
de omzet, gedeeld door de omzet.
Rentabiliteit eigen vermogen
De rentabiliteit van het eigen vermogen is de winst
(voor belastingen) gedeeld door het eigen
vermogen.

Kredietwaardigheid
De kredietwaardigheid geeft een beeld over de financiële gezondheid van de onderneming.
Solvabiliteit
Dit is de verhouding tussen eigen vermogen en het
totale vermogen.
Rating
De rating geeft een oordeel over de algemene
kredietwaardigheid van de onderneming en wordt
uitgedrukt in een
uitvalwaarschijnlijkheidspercentage.

Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan
voldoen.
Current ratio
De current ratio meet de financiële toestand en
specifiek de liquiditeit van een bedrijf. Het geeft de
mate aan waarin een bedrijf de verschaffers van
het kort vreemd vermogen (kortlopende schulden)
kan betalen uit de vlottende activa (voorraden,
vorderingen en liquide middelen).
Defensive interval (weken)
Het defensive interval geeft aan (in weken) hoe
lang een bedrijf bij het ontbreken van activiteiten
niet in liquiditeitsproblemen komt.
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4. Bouw: visie op de toekomst
De wereld verandert snel, de (klimaat) doelen zijn ambitieus en de onzekerheid is groot. Onder
deze complexe omstandigheden moet de bouw koers houden en het liefst tempo maken. Waar
liggen de kansen?
Met onder meer de klimaatopgave, duurzaamheidsdoelstellingen, bereikbaarheidsvraagstukken en het
enorme woningtekort blijft het toekomstperspectief voor de bouw erg goed. Perspectief en ambities zijn er
genoeg, aldus Richard Massar, woordvoerder van Bouwend Nederland. Maar er zijn bepaalde
randvoorwaarden nodig om die ambities te realiseren. “In de bouw zijn de regeldruk en de onduidelijkheid
over de regelgeving groot. Dat maakt het erg moeilijk ondernemen. De stikstofproblematiek is
bijvoorbeeld nog steeds niet opgelost, ondanks dat – met de verruiming van PFAS-normen – de projecten
weer op gang lijken te komen. Vergunnings- en bestemmingsprocedures duren vaak erg lang.” De
overheid – regelgever, toezichthouder voor ruimtelijke ordening en opdrachtgever in één – kan het tempo
van de producerende bouw vaak niet bijhouden, vult Massars collega Ruben Heezen, belangenbehartiger
bij de branchevereniging, aan. Het gevolg: projecten liggen stil en er komt een rem op de bouwproductie.
“De overheid ziet de ernst er nu wel van in, maar zal harde en complexe keuzes moeten maken om de
bouw gaande te houden en alle ambitieuze doelstellingen, bijvoorbeeld uit het Klimaatakkoord, te kunnen
verwezenlijken. Hier ligt voor de bouw in elk geval een enorme kans, maar die moet de branche dan wel
kunnen grijpen.” Dick Reijman van Techniek Nederland ziet veel toekomstperspectief voor
installatiebedrijven en technisch dienstverleners. “De technieksector is onmisbaar om de
klimaatdoelstellingen in de gebouwde omgeving, de infrastructuur en industrie te realiseren. Ook
ontwikkelingen als smart buildings, smart city’s en innovaties in de zorg draaien om techniek.” Reijman
wijst erop dat de technieksector razendsnel digitaliseert. “Data-analyse wordt steeds belangrijker en biedt
kansen voor predictive maintenance en meer energie-efficiency. Tegelijkertijd helpt digitalisering om een
productiviteitssprong te maken en faalkosten terug te dringen.”
Opschalen in verduurzaming
Vanaf 2050 moeten alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Dit betekent dat er in de
komende jaren miljoenen woningen en bedrijfspanden moeten worden verduurzaamd. Een enorme
opgave, die ook nog enigszins betaalbaar moet blijven. Dat kan alleen door verder te innoveren en een
efficiëntere manier van werken, aldus Massar. “We zien bijvoorbeeld dat corporaties steeds kleinere
hoeveelheden van woningen tegelijkertijd ter verduurzaming aanbieden. Het gaat op deze manier ook niet
snel genoeg om de klimaatambities waar te maken. Alleen door verdere standaardisatie, in tijd gespreide
vraagbundeling en het verder stimuleren van innovatie kunnen we sneller en betaalbaarder
verduurzamen en zicht houden op de klimaatdoelen. Die innovaties moeten tot stand komen in een
samenwerking van markt, overheid en kennisinstellingen. De bouw karakteriseren als topsector is
daarvoor van belang.” Er is een slimmere aanpak nodig, reageert Heezen, waarin wordt gekeken naar
standaardoplossingen die ruimte laten voor enige variatie. “Als je bijvoorbeeld weet dat voor een bepaald
type woning steeds min of meer dezelfde aanpassingen nodig zijn om het huis energieneutraal te krijgen,
dan kun je al die aanpassingen in een standaard voor dit type huis samenbrengen. Vervolgens komt dit
als één project op de markt en kunnen bouwbedrijven in één keer aan de slag met hele straten of wellicht
hele wijken. Als zo’n workflow tot stand komt, kunnen ondernemers erop gaan investeren en innoveren.
Dit soort schaalvergroting is op de verduurzamingsmarkt nog te weinig zichtbaar, dus daar liggen
kansen.” Volgens Reijman worden de klimaatdoelstellingen met alléén aardgasvrij maken van woningen
niet gehaald. “Woonwijken aardgasvrij maken, daar gaan we mee door. Maar als we op koers willen
blijven voor het Klimaatakkoord en de Parijs-doelstellingen, zijn hybride warmtepompen een onmisbare
tussenstap. Techniek Nederland heeft onlangs samen met Natuur & Milieu en Netbeheer Nederland de
oproep gedaan aan een nieuw kabinet om vóór 2030 minimaal 1 miljoen hybride warmtepompen te
plaatsen in de bestaande bouw en hiervoor 600 miljoen euro vrij te maken tot 2026.”
Samenwerking, digitalisering, industrialisatie
Samenwerking, digitalisering en industrialisatie zijn essentieel voor de toekomst van de bouw, vindt ook
Jan van der Doelen, Sector Banker Building & Construction bij ING. “De bouw is versnipperd en dus voert
concurrentie op prijs in veel gevallen de boventoon. De gemiddelde marge is beperkt, dus moeten
bouwbedrijven efficiënt zijn. Dit kan door technologie toe te passen en gestandaardiseerd te produceren
en om de productie voorspelbaarder te maken door in een zo vroeg mogelijk stadium afspraken te maken
met opdrachtgevers, zoals de woningbouwcorporaties. En door de productie herhaalbaar te maken, zodat
niet steeds opnieuw het wiel hoeft te worden uitgevonden.” Voor bouwbedrijven die onvoldoende zelf
kunnen industrialiseren en digitaliseren, bijvoorbeeld door de beperkte omvang, kan samenwerking
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volgens Van der Doelen een oplossing zijn. “Maar ook dan moet zo’n bedrijf efficiënt blijven. Als je
onderdeel wil zijn van een efficiënte productiemachine, moet je eigen digitale structuur aansluiten bij de
organisatie rond het project waaraan je wil meewerken. Dit betekent dat je je structuur zo flexibel moet
maken dat die kan aanhaken op een ander platform of een extern digitaal traject. Bouwbedrijven moeten
gezien de volatiele marktomstandigheden wendbaar zijn en flexibel kunnen op- en afschalen. Dat geldt
ook voor hun digitale organisatie. In deze context kan samenwerking met partijen buiten de keten,
bijvoorbeeld softwareleveranciers, voordelig zijn. Voor de komende tien jaar reken ik in elk geval op een
verdere groei van de digitalisering in de bouw. De individuele ondernemer zal in deze ontwikkeling mee
moeten.” De technieksector heeft digitalisering en samenwerking volgens Reijman breed omarmd:
“Afgelopen najaar is de eerste app voor de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) gepresenteerd. De UOB
maakt de uitwisseling van BIM 3D-modellen mogelijk voor alle partijen in de bouwketen. Hiermee zorgen
we voor de standaardisatie die nodig is om binnen ieder bedrijf datagedreven te ontwerpen, te installeren
en te beheren.”
De aard van het werk verandert
Door de genoemde ontwikkelingen zal ook de aard van het werk in de bouw veranderen, vervolgt Van der
Doelen. “De branche heeft nog steeds traditionele vaklieden nodig, maar daarnaast groeit ook de
behoefte aan technische medewerkers voor bijvoorbeeld het bedienen en onderhouden van robots.
Mensen die verstand hebben van kunstmatige intelligentie, data-analyse en ook de customer journey.
Bovendien wordt de wet- en regelgeving voor de branche steeds ingewikkelder, zodat ook daarvoor
specialisten zullen moeten worden aangetrokken. Dit soort talenten is erg gewild en kunnen ook in andere
branches aan de slag. Het is voor de bouw dus zaak om zijn eigen imago te laden en zich aantrekkelijk te
profileren voor potentieel talent.” Dat onderschrijft ook Reijman van Techniek Nederland. “De
technieksector heeft nu al een tekort van circa 20.000 technische vakmensen. Dat aantal dreigt te
verdubbelen als de energietransitie nog meer vaart krijgt. Techniek is de ruggengraat van onze
samenleving, de carrièrekansen zijn enorm. Als je in de techniek werkt, help je mee om de grote
maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, zoals de energietransitie, op te lossen. Dat is voor jongeren,
maar óók voor veel zijinstromers een aantrekkelijk perspectief.” De sector wordt onterecht nog veel te
vaak als traditioneel bestempeld, erkent Massar. “De bouw is een erg dynamische en innovatieve
branche. Het is veel meer dan bijvoorbeeld bakstenen leggen. In de bouw kun je ook werken met robots,
AI of drones op de bouwplaats. Vooral bij jongeren is dit echter niet zo bekend. Bovendien zijn er in de
vorige crisis ongeveer 100.000 banen verloren gegaan en dat speelt bij velen ook nog in het achterhoofd.
Het is dus zaak dat we laten zien dat er heel veel perspectief in de bouw zit, juist ook als het gaat om
werkgelegenheid en de inhoud van het werk. Gelukkig zien we het innovatieve karakter steeds meer
terugkomen in de opleidingen en we dragen het ook actief uit. In de bouw kun je een bijdrage leveren aan
het toekomstbestendig maken van Nederland. Dat is zeker voor jongeren en zijinstromers een heel
aantrekkelijk gegeven.”
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