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Branche-informatie: bouw

Schilders
De activiteiten van een schildersbedrijf bestaan uit schilderen,

Kansen en bedreigingen

glaszetten en behangen. Het glaszetten wordt veelal

• Toename onderhoudsbehoefte door stijging gemiddelde

uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. De productie

‘leeftijd’ gebouwen.

van schildersbedrijven bestaat voor het grootste deel (circa

• Het aanbieden van zogenaamd 4-seizoenenonderhoud

60%) uit onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande

aan opdrachtgevers en het gebruik van ‘doorwerkverven’

woningvoorraad.

en afschermingsystemen kunnen seizoensfluctuaties in
schilderwerk verminderen.

Trends

• Toename van het gebruik van onderhoudsarme

• Groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel

bouwmaterialen ‘dempt’ de vraag naar (onderhouds)

(zzp-ers).

schilderwerk. Daar staat tegenover dat particulieren steeds

• Toename van meerjarige onderhoudscontracten en

vaker een schildersbedrijf inschakelen.

hiermee het ‘ontzorgen’ van eigenaren van panden.

• Sterke afvlakking productie nieuwbouwschilderwerk in

• Enerzijds parallellisatie, anderzijds specialisatie in de

2010/2011 als gevolg van minder nieuwbouw woningen en

branche.

utiliteitsgebouwen.

• Toename strategische samenwerkingsverbanden.

• Beperkte instroom van jongeren in de schildersbranche
leidt tot vergrijzing.
• Het ziekteverzuim in de branche is relatief hoog (maar daalt
trendmatig).

Perspectief
• 2010 wordt gekenmerkt door een daling van de
nieuwbouwproductie. Ook het herstel- en verbouw
segment krijgt te maken met een krimp, zij het wat
gematigder. Onze verwachting is, dat de bouwproductie
met 7,2% zal dalen t.o.v. 2009. In 2011 treedt stabilisatie op,
waarna vanaf 2012 een krachtig herstel is te verwachten.
• Vooral het nieuwbouwschilderwerk zal de komende jaren
onder druk komen te staan door de dalende nieuwbouw
van woningen. Het onderhoudsschilderwerk zal
stabiliseren en mogelijk zelfs licht groeien in 2010.
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• De bedrijvigheid in de onderhoudsmarkt blijft dus redelijk

Ook de schildersbranche dient in toenemende

op peil. Dit mede doordat onderhoudsactiviteiten van

mate aandacht te besteden aan duurzaamheids- en

bedrijven (eigen afdelingen) worden geoutsourced.

milieuaspecten. Enerzijds stellen overheden steeds

Daarnaast schakelen eigen woningbezitters

strengere eisen ten aanzien van het gebruik van bepaald

vaker schildersbedrijven in. Verder neemt de

producten. Anderzijds vragen klanten steeds vaker om het

onderhoudsbehoefte toe doordat de gemiddelde ‘leeftijd’

gebruik van milieuvriendelijke producten.

van de gebouwen in Nederland stijgt.

Achtergrondinformatie
Vakbladen
Eisma’s Schilderblad
Fosag-Actueel
Mebest
NOA Magazine
Schildersvakkrant

“Al meer dan 30 jaar biedt Rabobank met Cijfers & Trends betrouwbare branche-informatie. Cijfers & Trends bundelt daarmee kennis
die Rabobank heeft over in totaal 9 sectoren en 80 branches in het Nederlandse bedrijfsleven. Het betreft zowel kwantitatieve als
kwalitatieve informatie over trends, ontwikkelingen, perspectief en achtergronden in de diverse sectoren en branches. Hiermee is Cijfers
& Trends tot een begrip geworden bij MKB ondernemers. Ook over uw branche is meer informatie beschikbaar. Kijkt u hiervoor verder op
www.rabobank.nl/cijfersentrends.”
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