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Zzp'ers belangrijke ondernemers in bestratingsbranche
De bestratingsbranche behoorde tot de koplo-
pers in de bouw wat betreft de groei van het 
aantal zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) 
in de afgelopen tien jaar. Het aantal zzp’ers wordt 
geschat op ongeveer 1.600 personen. op een 
geschatte omzet van 800 miljoen euro voor de 
bestratingsbranche als geheel, komt 100 tot 125 
miljoen euro voor rekening van zzp’ers. Het over-
grote deel van de zzp’ers in de bestratingsbran-
che is als echte ondernemer te kwalificeren. Het 
aandeel van schijnzelfstandigen bedraagt zo’n  
5 procent. Dit zijn de belangrijkste conclusies 
van het Economisch Instituut voor de Bouwnij-
verheid (EIB) in het rapport ‘De zelfstandige zon-
der personeel in de bestratingsbranche’ dat is 
uitgevoerd in opdracht van de ondernemersver-
eniging Bestratingsbedrijven nederland (oBn).
Van de huidige straatmaker-zzp’ers werkt meer 
dan 90 procent veertig uur per week of langer. 
Gemiddeld bedraagt de werkweek 45 uur, tegen 
een uurtarief dat ligt tussen 25 en 35 euro. naar 
schatting komt het bruto arbeidsinkomen uit op 
47.000 euro per jaar. Ten tijde van het onderzoek 
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Flinke stijging omzet gww in juli 2009
De omzet van bouwbedrijven met tien of meer 
werkzame personen is in juli 2009 in vergelijking 
met juli 2008 met ruim 2 procent gestegen. Deze 
positieve omzetontwikkleing is vooral het ge-
volg van de sterke stijging van het aantal pro-
ductieve uren in juli 2009: vorig jaar viel de 
bouwvakvakantie grotendeels in juli en dit jaar 
in augustus. In het tweede kwartaal van 2009 is 
de omzet van de bouw met 5 procent gedaald. 
alle afzonderlijke maanden van het tweede 
kwartaal gaven een omzetdaling te zien. De 
hoogste daling werd in juni vastgesteld (-5,9 pro-
cent). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS).
De omzet van de gww-sector steeg in juli 2009 
met bijna 11 procent vergeleken met juli 2008. 
Hiermee viel de omzetontwikkeling voor deze 
sector in juli dit jaar veel gunstiger uit dan in de 
burgerlijke en utiliteitsbouw. ondanks de stij-
ging van het aantal productieve uren werd de 
b&u-sector in juli geconfronteerd met een forse 
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Orderportefeuille gww zit in de lift
In de gww is de orderportefeuille tussen juni en 
augustus met een tiende maand gestegen tot 
6,3 maanden. Vanaf april is de orderportefeuille 
in de gww voortdurend gestegen. Deze stijging 
wordt gedragen door de bedrijven die actief zijn 
in de grond- en waterbouw. In deze subsector 
steeg de orderportefeuille sinds april met een 
halve maand tot 7,4 maanden. In de wegen-
bouw vertoont de orderportefeuille weinig be-

weging en komt eind augustus uit op 5,2 maan-
den. In de burgerlijke en utiliteitsbouw blijft het 
beeld somber. ondanks de stijging van de order-
portefeuille tussen juni en augustus met een 
tiende maand is de orderportefeuille in de b&u 
nog steeds slecht gevuld. Dit constateert het EIB 
in de conjunctuurmeting van september 2009.
ook de overige uitkomsten van de conjunctuur-
meting wijzen op een voorzichtig herstel van de 

gww. In de gww is het oordeel over de werk-
voorraad in evenwicht: 12 procent vindt deze 
groot en 12 procent klein. In de subsector grond- 
en waterbouw is het oordeel per saldo zelfs posi-
tief: 22 procent van de bedrijven in deze sector 
beoordeelt de werkvoorraad als groot, 14 pro-
cent als klein. ruim 90 procent van de gww-be-
drijven dat de omvang van hun personeelsbe-
stand niet verandert in de komende maanden. 
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had een zzp’er gemiddeld voor vijf maanden 
werk in portefeuille en werd de eigen ordeporte-
feuille door 95 procent als goed beoordeeld. 
Zzp’ers werken vooral voor aannemers en bestra-
tingsbedrijven. ook particulieren vormen een 
belangrijke groep opdrachtgevers.
Zzp’ers zijn tevreden met hun bestaan. acht van 

de tien zzp’ers beoordelen hun bestaan met een 
cijfer 8 of hoger. Echt ontevreden is bijna nie-
mand. Werkstress wordt door 15 procent gerap-
porteerd. Daar staat tegenover dat 40 procent 
van de zzp’ers aangeeft nooit last te hebben van 
werkstress. 17 Procent van de zzp’ers rapporteer-
de dat men in 2007 uitval van werkdagen had 
wegens ziekte of een ongeval. onder werkne-
mers was dit 50 procent.
naar verwachting is de grote groei van het aan-
tal zelfstandigen voorlopig voorbij. De belang-
rijkste oorzaak is de bouwcrisis, waardoor de 
marktkansen voor zzp’ers zijn afgenomen. an-
derzijds valt te verwachten dat bestratingsbe-
drijven met personeel het de komende jaren ook 
moeilijk krijgen. De werkgelegenheid van werk-
nemers zal daar de komende jaren ook onder 
druk komen te staan. Daardoor blijft er wel 
steeds een aanbod van potentiële zzp’ers boven 
de markt hangen. De verwachting is dat het aan-
tal zzp’ers de komende paar jaar zal afnemen, 
vooral in 2010. Vanaf 2012 zou er weer van een 
stijging sprake kunnen zijn.

omzetdaling van 8,6 procent. De enige maanden 
tot nu toe dit jaar dat de gww-sector omzetda-
lingen liet zien, zijn februari en juni. Vooralsnog 

lijkt de financieel-economische crisis voor de 
b&u dan ook ernstiger gevolgen te hebben dan 
voor de gww.
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