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A
an welke ‘knoppen’ kan ik gericht draaien 
om onderaan de streep meer over te 
houden? Het was een vraag die Maarten 
Kruitwagen, directeur van Stein Installa-

ties, zichzelf stelde. Hij besloot deel te nemen aan het 
bedrijfsvergelijkend onderzoek dat Uneto-VNI sinds 
1995 elk jaar laat uitvoeren onder geïnteresseerde le-
den. ‘Dankzij de op maat gesneden toelichting die ik 
ontving, heb ik nu handvatten om de juiste verbete-
ringen door te voeren’, constateert Kruitwagen. Door 

de crisis was het personeelsbestand 
van zijn bedrijf teruggelopen van 
dertig naar vijftien man. Tegen-
woordig schijnt de zon weer volop, 
ziet hij met plezier, maar dat neemt 
niet weg dat je scherp moeten 
blijven op de bedrijfsvoering. ‘Door 

het vergelijkend onderzoek krijg je een geweldig 
inzicht wat je goed of fout doet. Dat stelt je in staat 
de winstgevendheid van je bedrijf op te krikken door 
gericht bij te sturen.’

Extern bureau
‘Wij vinden het belangrijk dat onze leden over goed 
cijfermateriaal beschikken waarmee zij hun eigen 
bedrijfsprestaties naast het gemiddelde van verge-
lijkbare bedrijven kunnen leggen’, aldus Laurens de 
Vrijer van Uneto-VNI, die bij de brancheorganisatie 
de economische onderzoeken coördineert. ‘Het is 
belangrijk om het gevoel dat je als ondernemer hebt, 
terug te zien in concrete getallen. Natuurlijk hebben 
onze installatiebedrijven het hartstikke druk. Maar 
hoe zit het met hun marges? En wat houden zij nu 

Bent u een ondernemer die elke dag vrolijk roept ‘we zien wel 
hoe het loopt’? Of houdt u liever de vinger stevig aan de pols 
als het gaat om kosten en omzet? In 2016 namen 235 installa-
tiebedrijven deel aan het bedrijfsvergelijkend onderzoek dat 
het Management Centrum jaarlijks uitvoert in opdracht van 
Uneto-VNI. Het geeft inzicht in de bedrijfsprestaties van de 
installateurs, maar vooral in hoe zij scoren ten opzichte van 
collega-installateurs. 
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echt onder aan de streep over na verrekening van 
allerlei kosten? Wellicht blijkt uit dit onderzoek wel 
dat je er heel onrendabele bedrijfsactiviteiten tussen 
hebt zitten. Activiteiten die veel werkdruk opleveren, 
maar weinig winst.’ 
Om de privacy van de deelnemende bedrijven te 
beschermen, is het onderzoek uitbesteed aan een 
extern bureau, het Management Centrum Nederland, 
vertelt De Vrijer. ‘Wij krijgen alleen verzamelgege-
vens; die zijn heel nuttig om de trends te ontdekken, 
waarop wij als brancheorganisatie onze producten 
en diensten kunnen afstemmen, zoals lobbytrajecten, 
themabijeenkomsten en bedrijfsadviezen die wij aan 
leden geven.’

Verleden overleven
Het onderzoek wordt elk jaar weer opnieuw aangebo-
den aan de leden. ‘In het laatste onderzoek uit 2016, 
dat gaat over het jaar 2015, zie je dat de cijfers gemid-
deld beter zijn geworden. Dat komt overeen met 
de uitslag van de conjunctuurenquête die we ieder 
kwartaal houden’, analyseert De Vrijer de uitkomsten. 
‘Er zijn wel verschillen per segment’, vult Ger Zwarten-
dijk aan, die samen met collega Peter van Peer vanuit 
het Management Centrum Nederland betrokken is bij 
het onderzoek. ‘De verwachte omzetstijging bij kleine 
bedrijven was 6 procent hoger dan het jaar ervoor, 
maar bleek in werkelijkheid slechts 1 procent En de 
middenbedrijven scoorden 6 procent hoger in plaats 
van de verwachte 8 procent Bedrijven die actief zijn in 
de woningbouw scoorden bovengemiddeld, terwijl we 
in de segmenten utiliteit en industrie een aanhoudend 
goed gevulde orderportefeuille zien.’ 
‘Belangrijker nog dan zekerstellen dat je sterk genoeg 
bent voor de toekomst, is ontdekken of je bedrijf wel 
voldoende vitaal is om het verleden te overleven’, 
zegt Van Peer. ‘Er zijn nog heel veel pijnplekken en 
achterstallig onderhoud uit de jaren dat de broekriem 
stevig moest worden aangehaald’, legt hij uit. ‘Denk 
aan langlopende projecten die je nu nog moet uit-
voeren tegen de slechte prijzen van tijdens de crisis, 
te hoog gewaardeerde voorraden of achterstallige 
ontwikkeling van je personeel.’

Gratis
Het basisonderzoek waaraan leden van Uneto-VNI 
kunnen deelnemen heeft een aantal voordelen. Om 
te beginnen is het exclusief voor leden en helemaal 
gratis. Deelname is ook heel toegankelijk, omdat 
leden hun cijfers zowel digitaal als op papier kunnen 
aanleveren. En elk deelnemend bedrijf ontvangt ver-
volgens een uitgebreid rapport op maat. Daarin wor-
den de prestaties van het bedrijf vergeleken met de 
prestaties van vergelijkbare installatiebedrijven, dus 

Bedrijfsprestaties installatiebranche geven inzicht

Profiteer van cijfers collega-          installateurs

‘Is je bedrijf voldoende 

vitaal om het verleden 

te overleven?’

Zo verdient u geld
• € 1 betere prijs levert € 1 extra winst op
• 1% scherpere inkoop levert 10% extra winst op
• 1% efficiënter werken levert 6% meer winst op
• 1% minder overige kosten levert 3% meer winst op
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qua omvang en soort bedrijfsactiviteiten. Minstens 
zo belangrijk is dat het rapport duidelijk laat zien dat 
meer winst maken uiteindelijk draait om drie essenti-
ele punten: prijzen verhogen, goedkoper inkopen en 
beter op je kosten letten. Het op maat gesneden rap-
port dat deelnemende bedrijven ontvangen, focust 
op deze factoren en levert glasheldere en voor de 
bedrijfsvoering cruciale managementinformatie op. 
‘Dat zijn inderdaad de ‘knoppen’ waaraan je als bedrijf 
kunt draaien om te werken aan de winstgevendheid, 
zoals Kruitwagen al aangaf’, zegt De Vrijer.

Verdiepingsonderzoek
Uneto-VNI biedt haar leden tegen een kleine gesub-
sidieerde meerprijs aan om deel te nemen aan een 
diepgaander bedrijfsvergelijkend onderzoek. Dit 
verdiepingsonderzoek gaat gedetailleerder in op 

de verschillende kostensoorten, zoals huisvesting, 
marketing en bedrijfsauto’s. Zwartendijk: ‘We kunnen 
zelfs een interne benchmark uitvoeren voor bedrijven 
met meerdere vestigingen. Waarom doet Zwolle het 
bijvoorbeeld beter dan Eindhoven? Daarnaast is het 
mogelijk om het verdiepende onderzoek met een 
speci�eke groep bedrijven te doen, zoals een inkoop-
combinatie of een vakgroep van Uneto-VNI.’

Denken in uren
Doordat het Management Centrum Nederland 
gelijksoortige onderzoeken ook uitvoert voor de 
bouwmaterialenbranche, kleine bouwers, dakdek-
kers en retailbedrijven, kunnen de uitkomsten ook op 
bedrijfstak-overstijgend niveau worden vergeleken. 
Van Peer: ‘Het valt op dat de installatiebranche meer 
afhankelijk is van het verkopen van de kennis en 

Bedrijfsvoering

Profiteer van cijfers collega-          installateurs
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Durft u uw eigen winst- en verliesrekening hiernaast te leggen? 
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kunde van de monteurs en veel minder van materi-
aalverbruik. Een aannemer koopt wel tachtig procent 
van zijn omzet in en heeft een veel hogere omzet 
per man dan een installateur. Je kunt stellen dat een 
installateur bij een gelijk omzetniveau drie keer zoveel 
eigen vast personeel heeft als een aannemer. Het 
denken in productieve uren is daarom erg belangrijk. 
Bij een installateur kunnen weersinvloeden het aantal 
productieve uren met 20 tot 25 procent verlagen. Voor 
de bouwmaterialenbranche zijn voorraadoptimalisatie, 
kapitaalintensiteit en bruto marge per verkoper en per 
type levering weer interessante gegevens.’ 

Concrete tips
Naar aanleiding van het basisonderzoek zijn in febru-
ari gesprekken gevoerd met groepjes installateurs 
om gezamenlijk over de uitkomsten te discussiëren. 
In totaal namen daar dertig installateurs aan deel. 
‘Bedrijven die ruimte zien om zichzelf te verbeteren, 
maar ook bedrijven die nu al excelleren en de lat nog 
hoger willen leggen’, merkte Zwartendijk. ‘De beste 
ondernemers zijn die ondernemers die inzicht in hun 
cijfers hebben. Omdat ze 
daardoor precies weten 
met welke soorten werk 
in welke markten zij geld 
kunnen verdienen.’ Maar 
de vraag die je volgens 
Zwartendijk als bedrijf moet stellen is natuurlijk: 
waarmee ben je tevreden? ‘Iemand zei me ooit: ‘hoe-
veel biefstukken wil je eten per dag?’ Hoe dan ook, 
hoe hoger de prestaties, hoe meer het ondernemen 
topsport wordt. Deze installateurs in de eredivisie zijn 
uit zichzelf al erg geïnteresseerd in de cijfers, want 
die drukken uit hoe goed ze zijn. Maar ook de instal-

lateurs met een mindere �nanciële focus kunnen 
ontzettend veel leren uit de rapportage die er voor 
hun bedrijf uitrolt. Behalve cijfers staat er namelijk 
ook heel veel ‘leesbare’ informatie in. Zoals concrete 
tips waarmee je meteen aan de slag kunt.’ 

Jezelf opnieuw uitvinden
Wat willen de onderzoekers de installateurs nog mee-
geven? Van Peer: ‘Onze ervaring is dat ondernemers 
altijd net iets positiever zijn dan de realiteit uitwijst. 
De tegenvallers in omzet blijken vaak toch iets groter 
te zijn, en de meevallers vaak net niet zo groot. Maar 
daarom zijn het ook ondernemers geworden. Vooral 
geen fouten maken, dat is misschien wel tachtig pro-
cent van het succes. Blijf dus iedere dag scherp. Af en 
toe moet je jezelf echt opnieuw uitvinden, want soms 
zit het echt bij jezelf.’
De Vrijer wijst vooral op het belang voor iedere 
installateur om voortaan ook deel te nemen aan het 
onderzoek. ‘De resultaten die we dit jaar publiceren 
zijn gebaseerd op 235 bedrijven: 104 in de groep 
middelgrote en grote bedrijven, en 131 in de groep 
kleine bedrijven. Dat komt neer op een respons van 
ongeveer twintig procent bij de eerste groep, en vier 
procent bij de tweede. Voor nog solidere onderzoeks-
resultaten is natuurlijk zo veel mogelijk vergelijkings-
materiaal nodig. Maar doe vooral mee voor je eigen 
bedrijf: hier kan geen bank, accountant of Kamer van 
Koophandel tegenop.’ <

Leden van Uneto-VNI ontvangen automatisch een 
uitnodiging per e-mail voor deelname aan het 
onderzoek. Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Laurens de Vrijer, l.devrijer@uneto-vni.nl, 
tel. 079-3250740

kleine bedrijven tot 50 werknemers middelgrote bedrijven tot 250 werknemers

per kracht  

productie per kracht 120.600 131.200

toegevoegde waarde per kracht 66.500 68.100

winst per kracht 5.200 5.100

per directe kracht  per jaar  per uur  per jaar  per uur 

productie per monteur 172.800  108,00 195.900  122,40 

-/- materiaal/werk derden per monteur 77.500  48,40 94.200  58,90 

toegevoegde waarde per monteur 95.300  59,60 101.700  63,60 

-/- winst per monteur 7.400  4,60 7.700  4,80 

kosten per monteur en kostprijsuurloon 87.900  54,90 94.100  58,80 

verdeling personeel

totaal aantal personeel (incl. directie) 100% 10,9 100% 77,1

eigen monteurs/totaal personeel 59% 6,4 56% 43,0

ingeleende monteurs/totaal personeel 11% 1,2 11% 8,5

indirect personeel/totaal personeel 30% 3,3 33% 25,5

loonkosten  per jaar  per uur  per jaar  per uur 

loonkosten per eigen kracht 46.000 50.100

loonkosten per monteur 39.800  24,90 43.300  27,10 

loonkosten per indirecte eigen kracht 58.200 62.200

‘Het denken in productieve 

uren is erg belangrijk’

Dit verdienen  monteurs voor u

KS05 46-48.indd   48 02-05-17   09:40




