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Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van AFNL en NOA door Panteia / EIM.

Panteia BV / EIM
Bredewater 26, 2715 CA Zoetermeer
Postbus 7001, 2701 AA Zoetermeer
079 322 22 00
www.panteia.nl
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL)
Nieuweweg 226, 3905 LT Veenendaal
Postbus 1085, 3900 BB Veenendaal
0318 544 900
www.aannemersfederatie.nl
Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven
Nieuweweg 226, 3905 LT Veenendaal
Postbus 310, 3900 AH Veenendaal
0318 527 290
www.noa.nl

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten
als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron
duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook,
alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke
toestemming van EIM. EIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere
onvolkomenheden.

The responsibility for the contents of this report lies with EIM. Quoting numbers or text in
papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of
this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a
retrieval system, without the prior written permission of EIM. EIM does not accept
responsibility for printing errors and/or other imperfections.
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Samenvatting en conclusie
Samenvatting
M et i ng i n he t AF NL - e n N O A- do m ei n in h et k a de r va n de a a nk om en de
g e me en t era a ds ve rk i e z in g en
Op 19 maart aanstaande vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de
aanloop daar naartoe hebben AFNL en NOA aan Panteia/EIM opdracht gegeven
voor een peiling in de sectoren waarin deze organisaties actief zijn ; mkb-bouw,
gespecialiseerde aannemers, afbouw en infra. In februari 2014 is daartoe een telefonische enquête uitgevoerd. 84% van de bevraagde ondernemers zegt op 19
maart te gaan stemmen, 9% is dat niet van plan en 7% weet het nog niet.

B ouw e rs v er d ee l d ov e r d e b ou wv r ie nd e l i jk h e id va n de e ig en g em e e nt e
52% van de ondernemers vindt de ‘eigen’ gemeente (zeer) bouwvriendelijk, t egenover 34% die de eigen gemeente (zeer) bouwonvriendelijk vindt. 14% wist
op deze vraag geen antwoord te geven.

S t e rk e g e og ra f i sch e s pre i d i ng va n d e om z et
Gemiddeld ongeveer een kwart van de omzet van de bedrijven wordt binnen de
eigen gemeente gerealiseerd. Een nagenoeg gelijk gedeelte is afkomstig van pr ojecten buiten een straal van 50 km. vanaf de eigen gemeente. Bijna de helft van
de omzet wordt buiten de eigen gemeente, maar wel binnen een straal van 50
km. behaald.

I nt ens i ev e int e ra c ti e b ou wb e dr i j ve n on de r l in g e n m et sta k eh o ld e rs
Door 68% van de bedrijven wordt ‘binnen de eigen gemeente of regio sameng ewerkt met andere bedrijven in de bouwkolom’. Bij bijna een op de zes bedri jven
geldt dat zelfs voor de helft of meer van de opdrachten. 40% van de bedrijven
betrekt bewoners van de gemeente of wijk waarin projecten lopen bij de bouwprojecten. De ervaringen daarmee zijn doorgaans positief en zelden negatief.

R o ya le b i j d ra g e ma a t scha p pe l i jk e i ni t ia t i ev en b i nn en g em e ent en
Driekwart van de bevraagde bouwondernemingen sponsorde in 2013 een of meer
plaatselijke verenigingen of instellingen.
De waarde van de sponsoring (die ook in natura kon plaatsvinden) bedroeg in
een kwart van de gevallen maximaal € 500,-. Veel hogere bedragen kwamen ook
voor: 23% van de sponsorende bedrijven deed dat voor een waarde van meer
dan € 5.000,-.

Conclusie
De bouwsector toont zich sterk betrokken bij de plaatselijke politiek. De an imo
om bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen te gaan stemmen ligt ongeveer tweemaal zo hoog als wat de algemene landelijke peilingen op dit moment
aangeven. En dat niet alleen: de sector betrekt ook vaak, en naar tevredenheid,
plaatselijke stakeholders bij de uitvoering van de bouwprojecten. Driekwart van
de bevraagde bouwondernemingen sponsorde in 2013 een of meer plaatselijke
verenigingen of instellingen. Een kwart van de bedrijven sponsorde er zelfs zes
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of meer. Ook hieruit blijkt de verbondenheid die de bouwbedrijven met hun ve stigingsplaats voelen.
Een flink deel van de bouwopdrachten wordt buiten de eigen gemeente uitg evoerd. Op grond daarvan mag worden verondersteld dat dit bij binnen een gemeente gevestigde bouwonderneming leidt tot een ‘netto surplus’ aan werkgelegenheid.
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Inleiding

1.1

Aanleiding
Op 19 maart aanstaande vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de
aanloop daar naartoe hebben AFNL en NOA aan Panteia/EIM opdracht gegeven
voor een peiling onder bedrijven in de sectoren waarin deze organisaties a ctief
zijn; mkb-bouw, gespecialiseerde aannemers, afbouw en infra. Dit met als doel
inzicht te krijgen in de betrokkenheid en activiteiten van mkb-aannemers binnen
en buiten gemeenten en hoe plaatselijke bouwprojecten te stimuleren.

1.2

Opzet en uitvoering
In februari 2014 is een telefonische enquête uitgevoerd onder ‘AFNL-bedrijven’
en ‘NOA-bedrijven’. De gehanteerde vragenlijst is in samenwerking tussen o pdrachtgevers en Panteia/EIM tot stand gekomen (zie Bijlage I). De medewerkingsbereidheid van de ondernemers was zeer groot: ruim 90 %.

9

2

De onderzoeksresultaten
8 4 % ga a t st e mm en
84% van de bevraagde ondernemers zegt op 19 maart te gaan stemmen, 9% is
dat niet van plan en 7% weet het nog niet.

D e h e lf t v i nd t de ei g en g e me en t e bou wv r i en de li j k
52% van de ondernemers vindt de ‘eigen’ gemeente (zeer) bouwvriendelijk, tegenover 34% die de eigen gemeente (zeer) bouwonvriendelijk vindt. 14% wist
op deze vraag geen antwoord te geven (zie tabel 1).
Tabel 1

Antwoord op de vraag: ‘In hoeverre vindt u uw gemeente bouwvriendelijk?’

Omschrijving

In procenten van het aantal bedrijven

zeer bouwvriendelijk

5

Bouwvriendelijk

47

bouwONvriendelijk

25

zeer bouwONvriendelijk

9

weet niet

14

Totaal

100

Bron: Panteia/EIM 2014.

T we e de r de w e rk t b i nn en d e b ouwk o lo m sa m en
Door 68% van de bedrijven wordt ‘binnen de eigen gemeente of regio sameng ewerkt met andere bedrijven in de bouwkolom’. Bij bijna een op de zes bedri jven
geldt dat zelfs voor de helft of meer van de opdrachten (zie tabel 2).
Tabel 2

Samenwerking binnen de bouwkolom in eigen gemeente of regio

Mate van samenwerking

In procenten van het aantal bedrijven

Niet

32

bij 1 t/m 24% van de opdrachten

40

bij 25 t/m 49% van de opdrachten

12

bij 50 t/m 74% van de opdrachten

7

bij meer dan 74 van de opdrachten

9

Totaal

100

Bron: Panteia/EIM 2014.

B et r ek k e n va n b ew on ers g e be ur t r eg e lma t ig en b eva l t go e d
4 0 % va n d e be d r i jv en b e tr e kt b ew on er s va n de ge m ee nt e of w i jk wa a r i n
d e p r oj e ct en l o pe n b ij b ou w pr o je ct en . D e e rva r i n ge n da a rm ee z i j n
d o or ga a n s po s it i ef e n ze l d en n eg a t ie f ( z ie ta bel 3 ).

11

Tabel 3

Betrekken van bewoners in gemeente of wijk bij de bouwprojecten

Omschrijving
Betrekt bewoners bij de bouwprojecten

In procenten van het aantal bedrijven

Ja

40

Nee

60

Totaal

100

In procenten van het aantal bedrijven dat
Betrokkenheid van de bewoners wordt ervaren als:

weleens bewoners bij projecten betrekt

Positief

80

niet positief, niet negatief

17

Negatief

3

Totaal

100

Bron: Panteia/EIM 2014.

S t e rk e g e og ra f i sch e s pre i d i ng va n d e om z et
Gemiddeld ongeveer een kwart van de omzet van de bedrijven wordt binnen de
eigen gemeente gerealiseerd. Een nagenoeg gelijk gedeelte is afkomstig van projecten buiten een straal van 50 km. Vanaf de eigen gemeente. Bijna de helft van
de omzet wordt buiten de eigen gemeente, maar wel binnen een straal van 50
km. behaald (zie tabel 4).
Tabel 4

Gemiddelde geografische verdeling van de omzet

Omschrijving

In procenten van de omzet

binnen de eigen gemeente

26

buiten de gemeente, maar wel binnen 50 km.

46

buiten een straal van 50 km.

28

Totaal

100

Bron: Panteia/EIM 2014.

De gemiddelde geografische verdeling van de omzet, zoals weergegeven in tabel
4, is de resultante van de geografische spreiding van de individuele bedrijven
zoals deze wordt weergegeven in tabel 5. De gegevens over de drie onderscheiden geografische gebieden (gemeente, buiten gemeente binnen/buiten een straal
van 50 km.) moeten los van elkaar geïnterpreteerd worden, d.w.z. ze zijn niet
zondermeer ‘optelbaar’. Zo werkt bijvoorbeeld 24% van de bedrijven uitsluitend
buiten de eigen gemeente en 30% uitsluitend binnen een straal van 50 km. enzovoorts.
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Tabel 5

Geografische spreiding van de omzet

Omschrijving

In procenten van het aantal bedrijven

Percentage van de omzet dat binnen de eigen
gemeente wordt gerealiseerd
0

24

1 t/m 25

42

26 t/m 50

16

meer dan 50

18

Totaal

100

Percentage van de omzet dat buiten de eigen
gemeente, maar binnen 50 km. wordt gerealiseerd
0

9

1 t/m 25

25

26 t/m 50

28

meer dan 50

38

Totaal

100

Percentage van de omzet dat buiten een straal van
50 km. wordt gerealiseerd
0

30

1 t/m 25

33

26 t/m 50

15

meer dan 50

22

Totaal

100

Bron: Panteia/EIM 2014.

R o ya le b i j d ra g e mk b - bed r i j ve n a a n ma a ts cha ppe l i j k e in it ia t ie ve n in
g e me en t en
Driekwart van de bevraagde bouwondernemingen sponsorde in 2013 een of meer
plaatselijke verenigingen of instellingen. Een kwart van de bedrijven sponsorde
er zelfs zes of meer (zie tabel 6).
De waarde van de bijdrage (die ook in natura kon plaatsvinden) bedroeg in een
kwart van de gevallen maximaal € 500,-. Veel hogere bedragen kwamen ook
voor: 23% van de sponsorende bedrijven deed dat voor een waarde van meer
dan € 5.000,- (zie tabel 7).
Tabel 8 geeft inzicht in de waarde van de bijdrage, uitgedrukt in procenten van
de bedrijfsomzet. Merendeels bedraagt deze 1,5%.
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Tabel 6

Bijdrage aan / sponsoring van plaatselijke verenigingen en instellingen in 2013

Omschrijving

In procenten van het aantal bedrijven

Geen

23

1 t/m 5

53

6 t/m 10

13

meer dan 10

12

Totaal

100

Bron: Panteia/EIM 2014.

Tabel 7

Bedrag van de bijdrage / sponsoring in 2013

In procenten van het aantal bedrijven dat in 2013
Bedrag in €

aan sponsoring deed ( = 77% van het totale aantal

t/m 500

24

501 t/m 1.000

17

1.001 t/m 2.500

14

2.501 t/m 5.000

16

5.001 t/m 10.000

11

meer dan 10.000

12

weet niet/wil niet zeggen
Totaal

6
100

Bron: Panteia/EIM 2014.

Tabel 8

Omvang van de bijdrage /sponsoring in 2013 in procenten van de bedrijfsomzet

In procenten van het aantal bedrijven dat in 2013
Percentage
tot 0,5

28

0,5 tot 1,0

17

1,0 tot 1,5

13

1,5 of meer

10

weet niet/wil niet zeggen

32

Totaal
Bron: Panteia/EIM 2014.

14

aan sponsoring deed ( = 77% van het totale aa ntal)

100

BIJLAGE I

De vragenlijst

INTRO
Goedemorgen/-middag/-avond mevrouw/mijnheer u spreekt met ... van Panteia.
Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur wil de AFNL/de NOA een aantal
zaken dat in uw gemeente speelt onder de aandacht van gemeenteraadsbestuu rders brengen. Daarom hebben AFNL/NOA Panteia verzocht een korte enquête
onder mkb-ondernemers in de (af)bouwsector te houden. Wij hopen dat u hieraan uw medewerking wilt verlenen. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Vraag V001
In hoeverre vindt u uw gemeente bouwvriendelijk? Is dat...
1: zeer bouwvriendelijk
2: bouwvriendelijk
3: bouwONvriendelijk
4: zeer bouwONvriendelijk
5: weet niet

Vraag V002
Werkt u in uw gemeente of regio weleens samen met andere ondernemers in de
bouwkolom ?
1: ja
2: nee
3: weet niet / wil niet zeggen

Vraag V003
Als Vraag V002 is 1
Bij welk gedeelte van uw opdrachten vindt deze samenwerking plaats?
Is dat...
1: bij minder dan een kwart van de opdrachten
2: bij een kwart tot de helft van de opdrachten
3: bij de helft tot driekwart van de opdrachten
4: bij driekwart of meer van de opdrachten
5: weet niet / wil niet zeggen
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Vraag V004
Betrekt u bewoners in de gemeente of wijk waar het project loopt bij uw bouwprojecten?
1: ja
2: nee
3: weet niet / wil niet zeggen

Vraag V005
Als Vraag V004 is 1
Hoe ervaart u deze betrokkenheid van de bewoners bij uw bouwprojecten? Is dat
...
1: positief
2: niet positief, niet negatief
3: negatief
4: weet niet/w.n.z.

Vraag V006
Draagt uw bedrijf bij aan maatschappelijke initiatieven binnen uw gemeente /
sponsort uw bedrijf plaatselijke verenigingen en/of instellingen?
1: ja
2: nee
3: weet niet/w.n.z.

Vraag V007
Als Vraag V006 is 1
Aan hoeveel maatschappelijke initiatieven droeg uw bedrijf in 2013 bij? /
Hoeveel verenigingen en /of instellingen sponsorde uw bedrijf in 2013?

Vraag V008
Als Vraag V006 is 1
Voor welk totaalbedrag droeg u bij / sponsorde u in 2013 plaatselijke maatschappelijke initiatieven / verenigingen? Wilt u hierbij ook de waarde van eventuele sponsoring 'in natura' -zoals het gratis of tegen korting leveren van
(bouw)diensten- meenemen.
ENQ: Een schatting volstaat.

Vraag V009
Als Vraag V006 is 1
Kunt u aangeven welk percentage van de omzet dit is?
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Vraag V010
Als u de omzet van uw bedrijf op 100% stelt, hoe is deze dan verdeeld over o mzet die binnen de gemeente wordt gerealiseerd, omzet die buiten de gemeente
maar wel binnen een straal van 50 km wordt gerealiseerd en omzet die buiten de
straal van 50 km wordt behaald?
- binnen de gemeente | %
- buiten de gemeente maar binnen 50 km. | %
- buiten 50 km. | %

Vraag V011
Tot slot zou ik u willen vragen: gaat u op 19 maart stemmen voor de gemeent eraadsverkiezingen?
1: ja
2: nee
3: wil niet zeggen
4: weet (echt nog) niet

EINDE
Sluit deze case af (Interview compleet)
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