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Voorwoord en inleiding

Het economisch herstel dat zich sinds de tweede helft van 2013 heeft 
ingezet, is nog steeds fragiel. In 2014 bleek weer dat ontwikkelingen 
die ver over de landsgrenzen plaats vinden ook in Nederland hun 
uitwerking kunnen hebben op het tempo van herstel in verschillende 
sectoren. Het conflict in de Oekraïne en de opmars van IS zijn hiervan 
de trieste voorbeelden, die het vertrouwen van consumenten en 
producenten beïnvloeden. Maar ook incidenten zoals de plotselinge 
aanwezigheid van de vogelgriep kunnen bepalend zijn voor de 
prestaties van bedrijven en een hele sector. De economische 

vooruitzichten voor de gehele Nederlandse economie zijn gematigd positief, al kunnen sectoren hiervan 
afwijken in negatieve, maar ook in positieve zin.

Economische gegevens zijn van wezenlijk belang voor het bedrijfsleven. Ze vertellen iets over de kansen 
die er liggen en over mogelijkheden om deze kansen te benutten. Hoe specifieker de gegevens over het 
eigen bedrijf, maar ook over de relevante markten zijn, des te beter kan de ondernemer of de bestuurder 
afwegen welke beslissingen strategisch de juiste zijn. Het rapport dat u nu voor u heeft, biedt u dergelijke 
inzichten. Ook kunt u gebruik maken van speciaal ontwikkelde programma’s, zoals de bedrijvenscan en de 
conditietest, die beiden iets zeggen over het vermogen van het bedrijf om te concurreren. Daarnaast kan 
uw relatiemanager advies geven over strategische richtingen voor uw onderneming.

De ervaring en kennis die de economen van het ING Economisch Bureau bezitten, maken het mogelijk om 
een heldere kijk te bieden op de ontwikkelingen in uw sector. Op basis van historische cijfers en actuele 
economische ontwikkelingen kunnen wij onze visie geven op de te verwachten economische prestaties in 
uw sector. Ik hoop en vertrouw erop dat deze relevante informatie u helpt om het ondernemen makkelijker 
te maken en dat het u inzicht geeft in de kansen die zich in 2015 voordoen.

Ik wens u een mooi, ondernemend en succesvol 2015.

Annerie Vreugdenhil
Directeur Zakelijk
ING Nederland
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Scherpe beweging 
bij traag herstel  
  
 

• De gevoelstemperatuur in de Nederlandse econo-
mie is komend jaar hoger dan dit jaar, omdat de 
groei hoger is en meer uit eigen land komt. 

• Beleidsmakers van centrale banken slaan komend 
jaar een onbekende weg in, terwijl hun schokdem-
pers op zijn. 

• Structurele ontwikkelingen kunnen leiden tot 
scherpe, onverwachte bewegingen van de econo-
mie. 

• Een omslag van de economie met een sneller of 
zwakker herstel zijn daarom beide reële scena-
rio’s. 

• Zelfs in een reëel pessimistisch scenario is de ‘ge-
voelstemperatuur van de economie’ hoger dan dit 
jaar. 

• Bedrijven kunnen op onzekerheid inspelen door 
keuzes te maken die in alle scenario’s robuust zijn 
of door wendbaar te zijn. 

 
Denk in scenario’s, want de econoom is niet helder-
ziend  
Traditioneel is december de tijd van het jaar waarin econo-
men vooruit kijken en daarmee richting geven aan het den-
ken over het komende jaar. Maar laten we de onvoorspel-
baarheid van de economie nu eens niet verstoppen in een 
voetnoot. We beginnen ermee. In het algemeen onderschat-
ten economen de economische fluctuaties. Leest u onze visie 
op 2015 met die wetenschap in gedachten. Dit rapport ‘On-
dernemen in 2015’ beschrijft ons basisscenario, maar in dit 
hoofdstuk beschrijven we ook twee alternatieve scenario’s 
om uw inzichten mee aan te vullen. We zetten hieronder kort 
ons basisscenario uiteen, waaraan de rest van deze publica-
tie gewijd is. Daarna geven we aan waarom juist 2015 vraagt 
om denken over scenario’s. Tot slot geven we aan op welke 
manier bedrijven en consumenten in kunnen spelen op de 
kans op scherpe, onverwachte bewegingen.  
 
Basisscenario: hogere economische gevoelstempera-
tuur 
De groei van de Nederlandse economie valt volgend jaar 
naar verwachting hoger uit dan dit jaar. Vooral de binnen-
landse vraag is hoger dan dit jaar. Consumenten durven 
weer te besteden en bedrijven investeren meer. Bovendien 
steken volgend jaar de ontwikkelingen in Nederland waar-
schijnlijk gunstig af bij de ontwikkelingen in de rest van Euro-

pa. De consument leest volgend jaar dus dat het in Nederland 
beter gaat en ervaart dat ook zelf. De koopkracht neemt na-
melijk toe, de werkgelegenheid groeit en ook de woning-
markt trekt wat verder aan. Komend jaar zal voor veel men-
sen dus voelen als een jaar waarin het iets of zelfs flink beter 
gaat: de ‘gevoelstemperatuur’ van de Nederlandse economie 
verbetert meer dan het geraamde groeipercentage uit ons 
basisscenario doet vermoeden. 
 
Waarom komt een basisscenario zelden uit?   
De werkelijke ontwikkeling wijkt vaak af van de economische 
voorspelling door de ‘zwarte zwanen’: Een onverwachte 
gebeurtenis die het economisch tij sterk beïnvloedt. In 2014 
was dat bijvoorbeeld de crisis in Rusland en Oekraïne. Het 
zelfversterkende effect van een opleving of van een crisis valt 
bovendien moeilijk in de economische modellen te vangen. 
Zo komt het dat de verwachting van de “gemiddelde eco-
noom” (de zogenaamde consensus) over de economie altijd 
minder grillig is dan de manier waarop de economie zich 
werkelijk beweegt.   
 
Figuur 1 Werkelijkheid beweeglijker dan 
consensus  

 
Bron: CBS, ramingen ING Economisch Bureau 
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Bijzondere omstandigheden in 2015 
Komend jaar wordt economisch gezien een bijzonder jaar. 
De belangrijkste bijzonderheid is het monetaire beleid. Ter-
wijl de eurozone en Japan een verruimend beleid blijven 
voeren, zullen de Verenigde Staten en het Verenigd Konink-
rijk naar verwachting juist de teugels weer aantrekken.  
 
Figuur 2 Centrale banken bewegen tegengesteld  

 
Bron: Ecowin, bewerking ING Economisch Bureau 
 
 
De markten hebben verwachtingen over de precieze timing 
hiervan, en wanneer zij verrast worden kan dit gevolgen 
hebben voor de koersen van valuta’s, aandelen en obligaties. 
Via het vermogen van particulieren en via het vertrouwen 
van consumenten en ondernemers kunnen fluctuaties op de 
financiële markten de groei raken. Bovendien kunnen die 
fluctuaties zorgen voor kapitaalvlucht uit de opkomende eco-
nomieën, wat schadelijk is voor de groei. Begin 2014 kwa-
men die landen in de problemen, en stokte de groei toen de 
Amerikaanse centrale bank voor het eerst hintte op een mo-
netaire verkrappen. Dit kan de groei in die landen vertragen.  
 
Beleidsmakers met lege zakken 
Daarnaast geldt wereldwijd dat de zakken van beleidsmakers 
vrijwel leeg zijn: voor extra budgettair beleid is vrijwel geen 
ruimte door de hoge schuldenlasten, en het belangrijkste 
instrument van het monetaire beleid – de rente – kan niet 
verder meer dalen. Het opvangen van een economische 
schok met beleid door overheden is daardoor moeilijker.  
Het is alsof de monetaire autoriteiten een onbekende, hobbe-
lige weg inslaan, terwijl hun schokdempers versleten zijn. Dit 
maakt de vooruitzichten voor de wereldwijde economische 
groei en dus onze exporten onzeker. Daarnaast kunnen Ne-
derlandse ondernemers te maken krijgen met plotselinge 
schommelingen in importkosten en exportopbrengsten.  
 
De economie wordt volatieler, dus onvoorspelbaarder 
Het eerste decennium van deze eeuw laat zien dat de eco-
nomische schommelingen heviger waren dan in eerdere 
decennia. We denken dat die hevige schommelingen kunnen 
voortduren. Dat maakt de toekomst onzekerder. Naast de 
genoemde tijdelijke factoren, spelen ook drie structurele 
factoren, waardoor de volatiliteit van de economie blijvend 
kan toenemen.  

 
Figuur 3 Volatiliteit in de economie toegenomen 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau. Noot: volatiliteit is geme-
ten als de standaarddeviatie gedeeld door gemiddelde bbp-groei in het 
decennium. 
 
Grotere en snelle financiële markten 
Ten eerste is de omvang van de mondiale financiële markten 
flink toegenomen ten opzichte van het wereldwijde BBP. Uit-
gedrukt als percentage van dit BBP zijn alleen al de aandelen 
en obligaties nu bijna vier keer zo veel waard als begin jaren 
tachtig. Het geld dat door de financiële markten stroomt is 
bovendien zeer mobiel: met een druk op de knop verplaatst 
geld zich razendsnel tussen de verschillende markten.  
 
Figuur 4 Belang financiele markten sterk 
toegenomen 

 
Bron: BIS, McKinsey, RBA, IMF, Worldbank, bewerking ING Economisch 
Bureau 
 
Dit betekent dat het effect van marktfluctuaties toeneemt. Stel 
bijvoorbeeld dat de financiële markten in totaal met tien pro-
cent in waarde stijgen. Dat staat nu gelijk aan een effect van 
twintig procent van het BBP, terwijl dit begin jaren tachtig nog 
slechts zes procent was. Dat effect komt terecht bij consu-
menten, die hun vermogen met dat bedrag zien groeien. Een 
deel van die vermogenswinst zullen zij consumeren, en dat 
geeft een impuls aan de consumptie. Dat effect is nu, als per-
centage van de economie, groter dan in de jaren tachtig.  
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Internationale en snelle informatiestromen 
Naast de volatiele financiële markten staat een tweede be-
langrijke factor: de snelle beschikbaarheid van informatie. 
Economisch nieuws is in een fractie van een seconde de 
wereld over, dankzij internet en met name social media. De 
economie is in belangrijke mate afhankelijk van het vertrou-
wen. Nieuws uit de rest van de wereld bereikt de Nederland-
se consument veel sneller dan vroeger het geval was. Con-
sumenten zeggen bijvoorbeeld ‘conflicten in de wereld’ de 
belangrijkste zorg te vinden voor de Nederlandse economie. 
Via het vertrouwen en de koopbereidheid hebben deze con-
flicten invloed op de economie.   
 
Figuur 5 Buitenland belangrijkste zorg consument  

 
 
‘Waar maakt u zich wat betreft de Nederlandse economie vooral zorgen 
over?’ Percentage van de consumenten dat een antwoord kiest, ‘weet 
niet / geen mening’ niet meegewogen. Bron: ING Economisch Bureau, 
Vraag van Vandaag, oktober 2014.  
 
Op social media hebben mensen bovendien de neiging om 
te zoeken naar hun eigen gelijk, door mensen te volgen die 
gelijk denken. Ook kan één bericht, van één bron, gaan cir-
culeren alsof het van meerdere bronnen komt: berichten 
worden vaak al gepubliceerd voor ze gecontroleerd zijn 
(bron: SMING14). Kuddegedrag  - ook in de economie - kan 
zo versterkt worden. 
 
Grotere verwevenheid met het buitenland 
De derde factor is de mate waarin de economie van Neder-
land tegelijk op beweegt met andere landen. Het belangrijk-
ste kanaal zijn daarbij de exporten. In eerste instantie zijn 
exporten voor bedrijven en voor Nederland een diversifica-
tie, die het risico spreiden en dus de schokken dempen. 
Immers, als de vraag in Nederland wegvalt, dan kan die in 
het buitenland op peil blijven. Nederland is altijd al zeer 
open, en is in de afgelopen twintig jaar steeds sterker met de 
wereldeconomie verweven geraakt. De exporten kunnen 
daardoor in principe een schokdemper vormen.  
 
Synchroniciteit in internationale schokken 
Echter, alle landen zijn in toenemende mate verweven, zowel 
via de handel als via de financiële markten en via de eerder 
genoemde beschikbaarheid van informatie wereldwijd. Als 
gevolg daarvan gaan economieën steeds meer gelijk op 
bewegen.  
 

 
Figuur 6 Verwevenheid met wereld neemt toe 

 
Bron: BIS, WFE, RBA, IMF, bewerking ING Economisch Bureau 
 
Deze toenemende synchroniciteit van internationale schok-
ken betekent dat de traditionele compenserende – en dus 
stabiliserende – kracht van de export kan afnemen. Immers, 
als de vraag in Nederland toeneemt, zal die vaker tegelijk 
met de vraag in het buitenland terugvallen. Als de vraag op 
de ene exportmarkt meevalt, zal dat vaker ook op andere 
markten spelen. Bij tegenvallers geldt hetzelfde. Het stabilise-
rende effect van internationalisering neemt hierdoor af.  
 
Figuur 7 Vooruitlopende indicatoren meer 
synchroon  

 
OECD leading indicator, Bron: OECD 
 
Grotere kans op schokken 
De drie structurele ontwikkelingen versterken elkaar: grote 
en snelle financiële markten, die allemaal snel reageren op 
dezelfde internationaal beschikbare informatie, terwijl ook de 
reële economie sterk verbonden is en dus gelijk oploopt. 
Zowel het sentiment als de economische activiteit kan hier-
door plotseling opveren, maar ook snel de vaart kwijtraken. 
Tel daarbij op de tijdelijke factoren van het ongebruikelijke 
monetaire beleid, waardoor de marktbewegingen sterk en 
onvoorspelbaar kunnen zijn, en het gebrek aan beleidsruim-
te. Voor 2015 – en overigens ook daarna – houden we daar-
om rekening met sterke, onverwachte fluctuaties van de eco-
nomie. Daarbij zien we overigens ook dat in veel scenario’s 
ook dempende krachten spelen, die de impact wat vermin-
deren.  
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Een schok kan ook een meevaller zijn 
Met het recente verleden in gedachten, denken we bij onze-
kerheid en schokken al snel aan tegenvallers. Toch kunnen 
schokken ook juist meevallers zijn. Zelfs voor 2014 was de 
consensusverwachting eind 2013 onder economen iets lager 
dan de waarschijnlijke uitkomst van 0,7 of 0,8% groei over het 
hele jaar. Een volatiele economie betekent niet noodzakelijk 
de weg omlaag, het betekent een hobbelige weg, of die nu 
omhoog of omlaag gaat.  
 
Tien bekende onzekerheden op een rij 
Voorspellen is lastig, wel kunnen we de grote onzekerheden 
die we kennen op een rijtje zetten (de ‘zwarte zwanen’ ken-
nen we immers niet). De meeste hiervan liggen buiten Ne-
derland. We noemen er tien, waarvan we ook aangeven of ze 
vooral een kans zijn (+) op een meevaller, of op een tegen-
valler (-), of dat beide kanten ongeveer even reëel zijn (+/-): 

1. Financiële markten (-): we gaan uit van financiële 
markten die de groei niet verstoren, maar zoals 
hiervoor aangegeven is de kans op onrust reëel. 

2. Koers euro (+/-): we verwachten een depreciatie 
naar 1,20 dollar per euro, maar deze kan minder 
sterk zijn bij een meevallende groei in de eurozone 
en of een lagere rente in de VS, of precies omge-
keerd. Tijdelijk kan de euro bovendien sterk in 
waarde schommelen.  

3. Groei eurozone (+/-): we verwachten een zeer ge-
matigde groei van 1,2% in 2015, maar die kan mee-
vallen als het vertrouwen eindelijk momentum krijgt 
en de investeringsplannen van Juncker bijvoorbeeld 
goed werken, of tegenvallen door politieke onrust 
rond de verkiezingen in Griekenland, Verenigd Ko-
ninkrijk en Spanje komend jaar. 

4. Olie (+): we verwachten een prijsstijging door het 
beperken van de productie, tot 90 dollar per vat eind 
2015. De prijs kan zich gematigder ontwikkelen dan 
we verwachten, wat vooral gunstig is voor de Euro-
pese economie. 

5. China (-): we verwachten een ‘zachte landing’ met 
zeven procent groei, door succesvol ingrijpen van 
de overheid. Als de overheid niet succesvol is kan 
de groei tegenvallen. 

6. Opkomende markten (-): we verwachten een blij-
vend stevige groei in opkomende markten. Door het 
verhogen van de rente in de Verenigde Staten kan 
de financiering van de groei van deze economieën 
beperkt worden. 

7. Rusland (-): we verwachten een flinke recessie, maar 
de lage olieprijs, de sancties, de daling van de roe-
bel en kapitaaluitstroom kunnen de economie in een 
zware depressie storten, die ook andere landen 
raakt. 

8. Huizenmarkt (+/-): we verwachten een toename van 
het aantal transacties en iets hogere prijzen. Ver-
trouwen in de markt en de lage rentestand kunnen 
de markt aanzwengelen, terwijl de regelgeving 
(schenkingsvrijstelling en Nibud-normen) juist een 
stagnatie kunnen veroorzaken.  

9. Kracht exportsectoren (+): we verwachten dat de 
exporten groeien op het zelfde tempo als de we-
reldhandel. De Nederlandse exportsector heeft het 

de afgelopen jaren juist goed gedaan en kan positief 
blijven verrassen. 

10. Autobelasting (+): we verwachten in 2015 een stevig 
positief effect van het verhogen van de belastingen 
op auto’s per 2016, en dit zou nog sterke kunnen zijn 
dan geraamd (waarna 2016 juist weer een slecht jaar 
zal zijn).  

 
Een optimistisch scenario 
Een realistisch optimistisch scenario zien we vooral vanuit 
binnenlandse factoren komen: de huizenmarkt wint verder 
aan momentum, en de automotive sector profiteert sterker 
van de aanscherping van het fiscale stelsel per 2016.  
Een positieve externe ontwikkeling is een blijvend lage olie-
prijs. Die pakt gunstig uit voor de consumenten in binnen- en 
buitenland. Dat is goed nieuws voor zowel onze detailhandel 
als voor onze exporteurs van consumptiegoederen. Vooral in 
Europa, als olie-importeur, werkt dit gunstig. Het consumen-
tenvertrouwen neemt verder toe, zodat de bestedingen ver-
der aantrekken, en ook de werkgelegenheid kan extra aan-
trekken. In dit scenario is het vooral de binnenlandse vraag 
(consumptie en bedrijfsinvesteringen) die sterker aantrekt 
dan geraamd.  
Ook de export zal in dit scenario profiteren van aantrekkende 
vraag van consumenten in het buitenland, maar dit effect 
wordt deels gedempt: ten eerste omdat dan de groei in Rus-
land terugvalt door de wegvallende olie-inkomsten en ten 
tweede omdat de euro zich wat gunstiger kan ontwikkelen. 
Tegelijk trekken de importen aan door de sterkere binnen-
landse vraag. Het buitenland – de netto-export - heeft daar-
door een beperkt effect op de groei in dit scenario.  
Per saldo achten we dit scenario denkbaar, maar niet het 
meest waarschijnlijk. De groei in Nederland zou in dit geval 
per saldo een paar tienden hoger kunnen uitvallen. 
 
Een pessimistisch macro-economisch scenario 
In ons pessimistische scenario domineren vooral de buiten-
landse ontwikkelingen. Met name onrust op de financiële 
markten is een risico in 2015. Die onrust kan leiden tot een 
terugval van de groei van opkomende economieën, waaron-
der China en Rusland. Beide landen zijn voor Nederland en 
de eurozone belangrijke handelsbestemmingen (zie voor het 
belang van deze landen voor onze economie ook onze publi-
catie ‘Nederland Handelsland’ van 6 november 2014). Ook 
politieke onrust in Europa, die de ruimte voor Europees eco-
nomisch beleid beperkt, kan het ontluikende herstel in de 
knop breken.  
Dit alles remt de kracht van de exportmotor, die zo belangrijk 
is voor de Nederlandse economie. Een dempend effect gaat 
in dit scenario uit van de euro. Die zal waarschijnlijk extra 
verzwakken, waardoor de exporten naar bijvoorbeeld het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wat gestimu-
leerd worden. Toch zal per saldo in dit scenario vooral de 
buitenlandse vraag afnemen. Indirect raakt dit echter ook de 
binnenlandse vraag: ondernemers en consumenten hebben 
minder vertrouwen en daar leiden de investeringen, de 
werkgelegenheid en de consumptie onder.  
Per saldo achten we dit iets waarschijnlijker dan het optimisti-
sche scenario. De groei in Nederland zou in dit geval lager 
kunnen uitvallen. Het effect is sterker naarmate de onrust  
groter is, een afzwakking van de groei naar één procent zien 
we als realistisch. Dat is overigens een hogere groei dan in 
2014. 
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Tabel 1  Basisverwachtingen 2015 en gevoeligheid 

 
Box: waarschijnlijkheid en de beschikbaarheidsheu-
ristiek  
Als mensen een kans moeten inschatten van een gebeurtenis, 
speelt hun recente ervaring een grote rol bij de inschatting 
van die kans. Wie recent een prijs heeft gewonnen in een 
loterij, of iemand kent die een prijs won, zal de winkans bij-
voorbeeld hoger inschatten dan wie niet dit geluk had. Ook 
onze inschatting van de waarschijnlijkheid van een pessimis-
tisch scenario kunnen we in dit licht zetten: tegenvallers voor 
de economie liggen immers nog vers in ons (econo-
men)geheugen.  
 
In alle scenario’s een hogere ‘gevoelstemperatuur’ 
Zowel in ons optimistische als in ons pessimistische scenario 
valt de groei van de economie dus hoger uit dan dit jaar. In 
beide scenario’s doet vooral de consumptie het beter dan dit 
jaar en ook is het te verwachten dat in beide scenario’s Ne-
derland gunstig afsteekt bij de rest van Europa. We gaan dus 
uit van een hogere ‘gevoelstemperatuur’, zelfs als de groei 
ons zou tegenvallen. 
 
Gevolgen van de scenario’s voor sectoren 
Als we de drie scenario’s bekijken en toepassen op de secto-
ren, dan zijn drie factoren van belang.  
Ten eerste: in hoeverre is een sector gevoelig voor de bin-
nenlandse vraag of juist voor de vraag uit het buitenland? 
Voor sectoren die afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag 
lijkt 2015 namelijk vooral te kunnen meevallen, terwijl voor 
exportsectoren 2015 eerder kan tegenvallen ten opzichte van 
ons basisscenario.  
Ten tweede: in hoeverre is een sector conjunctuurgevoelig? 
Hoe sterker die afhankelijkheid voor een sector is, hoe groter 
ook de impact van de scenario’s. Een relatief gevoelige sec-
tor moet meer rekening houden met de alternatieve scena-
rio’s.  
Ten derde: wat is de structurele ontwikkeling van een sector? 
Een sector die structureel sneller groeit dan de gemiddelde 
economische groei, kan zich nog in alle scenario’s goed ont-
wikkelen, omdat structureel de sector groeit. In de tabel laten 
we dit per sector zien, samen met het basisscenario. De 
tweede kolom toont de groeiverwachting in ons basisscena-
rio. De derde kolom toont de gevoeligheid voor schokken: 
hoog (H) betekent zeer gevoelig, L staat voor een lage ge-
voeligheid en M voor gemiddeld. De vierde kolom laat zien 
welke markt het grootste deel van de vraag bepaalt: vooral 
uit Nederland (NL) of vooral uit de rest van de wereld (W) of 
evenveel (beide). De vijfde kolom toont de structurele ont-
wikkeling, waarbij een + aangeeft dat een sector op langere 
termijn bovengemiddeld groeit en een – juist minder. 
 
Kans op meevallers voor binnenlandse sectoren 
We zien in de tabel dat in snelgroeiende sectoren de scena-
rio’s tot heel andere uitkomsten leiden. Voor veel sectoren 
waarvoor we al hoge groei verwachten zou die nog extra 
kunnen meevallen: ze zijn conjunctuurgevoelig en sterk af-
hankelijk van binnenlandse vraag. Denk daarbij aan de uit-
zendbranche, de woningbouw en de detailhandel voor con-
sumentenelektronica. Snelle groeiers als het luchtvervoer en 
de logistieke dienstverlening hebben meer kans om met een 
tegenvaller te maken te krijgen. 
 
 
 

Sector 
Basis-

scenario 
Schok 

gevoelig Vraag Structuur 
Notariaat 8,0% H NL 

 Flex branche 7,0% H NL + 
Automotive 7,0% L NL 

 Woningbouw 4,0% H NL 
 Consumentenelektronica 4,0% M NL 
 Transportmiddelenindustrie 3,0% H W + 

Installatiebranche 3,0% M NL + 
Luchtvervoer 3,0% H W + 
Logistieke dienstverlening 3,0% H W + 
Doe-het-zelf 2,5% M NL 

 Eerstelijns zorg 2,5% L NL 
 Machinebouw 2,0% H W + 

Utiliteitsbouw 2,0% H NL - 
Infrastructuur bouw 2,0% M NL 

 Binnenvaart 2,0% M W 
 Groothandel non-food 2,0% M beide + 

Groothandel machines 2,0% H W 
 Zuivel 2,0% L W + 

Wegtransport 1,6% M NL 
 Groothandel voeding 1,5% L NL 
 Groothandel agrarisch 1,3% L W 
 Groothandel grondstoffen 1,3% M W 
 Reisbureaus 1,0% M NL 
 Chemie 1,0% H W 
 Metaal 1,0% H NL 
 Elektrotechnische industrie 1,0% H W 
 Onderhoudsmarkt bouw 1,0% L NL 
 Kleding 1,0% H NL - 

Schoenen 1,0% H NL - 
Akkerbouw 1,0% L W 

 Sierteelt 1,0% M W 
 Groenten & Fruit 1,0% L beide 
 Ziekenhuiszorg 1,0% L NL + 

Rubber en kunststof 0,5% H W 
 Grafi-media 0,5% L NL - 

Woninginrichting 0,5% H NL - 
Persoonlijke verzorging 0,5% L NL - 
Hotels 0,5% H W 

 Restaurants 0,5% L NL 
 Cafetaria's 0,5% M  NL 
 Onderwijs 0,5% L NL 
 Advocatuur 0,0% L NL - 

Assurantietussenpersonen 0,0% M NL - 
Supermarkten 0,0% L NL - 
Intensieve Veehouderij 0,0% L NL - 
Goede doelen 0,0% L NL 

 Decentrale overheden 0,0% L NL 
 Accountancy -0,5% L NL - 

Voedingsmiddelenindustrie -1,0% L beide 
 Foodspeciaalzaken -1,0% M NL - 

Cafés -2,0% M NL 
 Geestelijke zorg -2,0% L NL 
 Langdurige zorg -3,5% L NL +  

   Bron: ING Economisch Bureau 
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Bij de sectoren die volgend jaar krimpen of nauwelijks groei-
en zijn de neerwaartse risico’s juist klein: het zijn vaak juist de 
(semi)publieke sectoren die niet of nauwelijks conjunctuur-
gevoelig zijn en bovendien zijn ze vooral afhankelijk van de 
binnenlandse vraag. Voor de cafés, foodspeciaalzaken en de 
accountancy zou de vraag wel wat kunnen meevallen.  
 
Hoe bedrijven hierop kunnen inspelen 
Bedrijven die uitgaan van scenario denken kunnen hierdoor 
ten eerste de gevoeligheid van hun organisatie voor de sce-
nario’s proberen in te schatten. De tabel hiervoor en de uitleg 
daarbij bieden daarbij hulp. Veel bedrijven zullen constate-
ren dat ze rekening moeten houden met meerdere scenario’s 
en onverwachte bewegingen in de economie. Zij kunnen 
vervolgens twee hoofd strategieën hanteren om daarmee om 
te gaan: de ‘robuuste strategie’ en de ‘flexibele strategie’.  
 
De robuuste strategie 
In deze strategie maakt een bedrijf keuzes die in elk scenario 
acceptabel uitpakken. Dat zijn bijvoorbeeld keuzes over 
personeel waarbij een paar goede vaste nieuwe medewer-
kers wordt aangenomen, die de ontwikkeling van het bedrijf 
op termijn kunnen versterken. Of het bedrijf maakt afspraken 
met vast personeel over extra uren werken in goede tijden 
en minder in slechte tijden. Ook investeringen in bijvoor-
beeld de innovatieve kracht of investeringen die helpen om 
de efficiëntie te vergroten zijn vaak in alle scenario’s goed. 
Hier kan ook bij horen het beperken van de gevoeligheid 
voor financiële schokken, door bijvoorbeeld het spreiden of 
afdekken van risico’s.  
 
De flexibele strategie 
Een bedrijf met een flexibele strategie kiest ervoor om snel 
mee te kunnen bewegen met de economie. Dat kan door 
zeer flexibele afspraken te maken in personeels- en leveran-
cierscontracten. Het bedrijf doet investeringen waarmee de 
capaciteit snel op- of teruggeschroefd kan worden. Een korte 
tijdshorizon hebben, altijd een ‘plan B’ paraat hebben, en snel 
signalen over verandering oppikken helpt de onderneming 
om ‘mee te ademen’ met de economie.  
 
De lenige ondernemer 
In de praktijk zullen ondernemingen vaak kiezen voor een 
combinatie van robuustheid en flexibiliteit. Zo zijn ze voorbe-
reid op 2015, ongeacht het scenario dat de realiteit zal blij-
ken. Ondernemen blijft risico nemen in een onzekere wereld. 
Met weloverwogen keuzes kan zowel bij scherpe bewegin-
gen als bij traag herstel de onderneming profiteren. 
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De Nederlandse economie 
 

Tergend traag, 
maar wel herstel  
  
 

• Het herstel van de Nederlandse economie wint aan 
kracht in 2015. 

• Bedrijven en consumenten geven meer uit. 
• Het herstel blijft wel traag. De overheid remt de 

groei en de opleving van de huizenmarkt verliest 
vaart. 

 
Export blijft sterk  
Ondanks toegenomen geopolitieke spanningen, blijft de ex-
port volgend jaar een steunpilaar voor de economie. Zo 
groeien de economieën van de VS en het VK – beide zeer 
belangrijke afzetgebieden van Nederland – stevig door. Ver-
der kunnen exporteurs profiteren van de zwakkere euro.  
 
Figuur 1 Export niet langer enige groeimotor  

 
Bron: CBS, ramingen ING Economisch Bureau 
 
Bedrijfsinvesteringen trekken verder aan 
Bedrijven investeren weer meer in machines, software en 
computers. Door verbeterde afzetverwachtingen en een 
stijgende bezettingsgraad neemt de behoefte aan nieuwe 
machines en materieel toe. Ook verbetert de winstgevend-
heid van het bedrijfsleven. Vooralsnog zijn het de grote, in-
ternationaal-opererende bedrijven die de kar trekken, maar 
andere (niet-exporterende) ondernemingen profiteren ook. 
Veel MKB-bedrijven zijn namelijk toeleverancier aan multina-
tionals. Door de verbeterde kasstroom daalt het aantal faillis-
sementen hard, al blijft het aantal hoog. 

Consumenten trekken vaker de portemonnee 
In winkels gaan iets meer spullen over de toonbank. De ver-
beterde stemming onder consumenten hangt samen met de 
dalende werkloosheid. Er is minder vrees voor baanverlies 
en besteedbare inkomens zitten weer in de lift. Toch blijft de 
consument voorzichtig. Zo is er onzekerheid over een moge-
lijke naheffing van de belastingdienst en blijft de verwachte 
verlaging van pensioenpremies mogelijk uit. Hierdoor kan de 
koopkrachtstijging, die de meeste huishoudens in het voor-
uitzicht hebben, tegenvallen. 
 
Herstel huizenmarkt verliest vaart 
Door de historisch lage rente en het toegenomen consumen-
tenvertrouwen wisselen meer woningen van eigenaar. Daar-
door worden woonwinkels en doe-het-zelfzaken vaker be-
zocht, maar ook de notaris en de makelaar krijgen het druk-
ker. Door regelgeving verliest het herstel van de huizenmarkt 
in 2015 wel vaart. Strengere inkomensnormen en verlaging 
van de loan-to-value (ltv) beperken de leencapaciteit. Ook 
loopt de ruime schenkingsvrijstelling ten einde. 
 
Overheid remt economische groei 
Het kabinet hoeft volgend jaar niet extra te bezuinigingen. 
Dat komt door het gedaalde overheidstekort. Toch remt de 
overheid het economisch herstel, want de effecten van eer-
dere maatregelen, zoals de decentralisatie van de zorg, wor-
den voelbaar. Hierdoor moeten lokale overheden alsnog flink 
in hun uitgaven snijden. In de marktsector komen er weer 
banen bij, maar in de publieke sector nog niet.  
 
Tabel 1  Ramingen Nederlandse economie 
 2013 2014 2015 
BBP -0,7 0,7 1,4 

Consumptie -1,6 -0,1 0,9 
Investeringen -4,0 -1,5 2,4 
Netto export* 1,0 0,4 0,4 

    
Werkloosheid** 8,3 (6,7)  8,3 (6,8) 7,7 (6,3) 
Inflatie 2,5 1,0 1,5 
Bron: CBS, ING ramingen. Alle cijfers als jaar-op-jaar mutatie in %, tenzij 
anders aangegeven. * bijdrage aan bbp-groei ** % van de beroepsbe-
volking (Europese definitie tussen haakjes) 
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0%
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2%
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Sectoren 

Groei in alle 
marktsectoren 
• 2015 wordt het tweede jaar op rij waarin de markt-

sectoren groeien.
• De industrie en transport sloegen door de export-

groei al eerder het groeipad in. Nu vertonen ook
binnenlands georiënteerde sectoren plusjes.

• Zorg en overheid krimpen als enige sectoren nog
wel door een sterke focus op uitgavenbeperkingen.

Groei industrie neemt af 
De matige economische situatie in Europa en de ongunstige 
concurrentiepositie zet in de industrie de raffinagesector en 
de petrochemie onder druk. In de transportsector daalde de 
overslag in de haven van Rotterdam door minder overslag 
van minerale olie in de eerste drie kwartalen van 2014. Wel 
worden er meer containers overgeslagen. Het vervoer door 
de lucht laat flinke groei zien doordat o.a. de machine-
industrie goed draait.  

Verdere exportgroei in de agrarische sector 
In 2014 was de groei van productie- en exportvolumes in de 
agrarische sector hoog. 2015 wordt het jaar van een verdere 
toename van de export, dankzij de goedkopere euro, de 
creativiteit en handelsgeest van de gehele Nederlandse agri-
keten om steeds weer nieuwe markten te bereiken. 

Voorzichtige kentering in detailhandel 
Geholpen door het betere consumentenvertrouwen is er een 
voorzichtige kentering in de verkoopvolumes in de detail-
handel. De verbetering van het vertrouwen van de Neder-
landse consument en de toenemende populariteit van Neder-
land bij buitenlandse toeristen werken positief door. In de 

horeca groeien de volumes in hotels, restaurants en cafeta-
ria’s in 2015 licht. 

Zakelijke dienstverlening 
In de zakelijke dienstverlening profiteren deelsectoren als 
notarissen, managementadviesbureaus, de architecten en 
ingenieursbranche en reclame en design van het economisch 
herstel. Beveiliging, schoonmaak en reisbureaus kampen nog 
wel met structurele ontwikkelingen (minder kantoormeters en 
respectievelijk minder vakanties) die druk op de omzet zet-
ten.  

Orderboeken bouw beter gevuld 
Ondanks een terugval van het bouwvolume in het 2e en 3e 
kwartaal (na 4 kwartalen van groei) raken de orderboeken in 
de bouw weer beter gevuld. De renovatiesector profiteert 
waarschijnlijk nog van het verlaagde btw-tarief tot halverwe-
ge 2015. Het lijkt er echter wel op dat het effect van de lagere 
btw al grotendeels is uitgewerkt.  

Krimp bij overheid en zorg 
Zorg en welzijn laat in 2015, een historisch gezien, unieke 
krimp zien. Driekwart van de zorgaanbieders geeft aan dat 
patiënten vanwege gestegen eigen bijdragen minder ge-
bruik maken van zorg. Dit gaat gepaard met een fors verlies 
aan banen. Bij de overheid is een zelfde ontwikkeling te zien. 
Sinds 2010 is het aantal ambtenaren met 40.000 afgenomen. 
De grootste krimp is daarbij wel achter de rug. Gemeenten 
krijgen steeds meer taken toegeschoven die de zorgkantoren 
voorheen deden. Dit vergt vaak meer personeel dat vaak 
extern wordt ingehuurd.  

Figuur 1 Volumemutaties naar bedrijfstak (% j.o.j.) 
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VS & West-Europa 
 

VS en VK trekken aan, 
Eurogebied blijft achter 
 

• De economieën van de VS en het VK trekken flink 
aan. Het herstel van de eurozone blijft achter. 

• Het uiteenlopende herstel zal resulteren in een ver-
zwakking van de euro t.o.v. dollar en pond. Dit 
geeft Nederlandse exporteurs naar die landen een 
steuntje in de rug. 

• De VS lijkt exporteurs de beste kansen te bieden 
maar ook voor het VK en Duitsland zijn de afzet-
verwachtingen boven gemiddeld. 

 
VS & VK: economie herstelt - rente gaat stijgen 
In de VS en het VK herstelt de economie steeds verder. Zo-
wel de particuliere consumptie, de bedrijfsinvesteringen als 
de overheidsbestedingen dragen positief bij aan de econo-
mische groei. Voor 2015 wordt voor beide economieën uit-
gegaan van een groei van 2½-3% bij een inflatie van om en 
nabij de 1½%. Tegen deze achtergrond wordt verwacht dat 
zowel de Federal Reserve als de Bank of England in de loop 
van 2015 de rente zal gaan verhogen. 
 
Figuur 1  Eurozone raakt achterop 

 
Bron: EcoWin, ING berekeningen 
 
Zwak herstel economie eurozone - rente blijft laag 
In de eurozone verliest het economisch herstel momentum. 
De groei van de Duitse economie vlakt af, de Franse econo-
mie stagneert en de Italiaanse economie verkeert al meer 
dan drie jaar in recessie. Deze moeizame economische om-
standigheden en een dreigende deflatie zal de ECB er waar-
schijnlijk toe aanzetten om het monetaire beleid nog verder 
te versoepelen met o.a. een zwakkere euro en lagere leen-
rentes tot gevolg. In combinatie met lagere olieprijzen en de 
gunstige(r) groeivooruitzichten voor de Amerikaanse en 
Britse economie (goed voor 28% van de eurozone export) 
kan de groei van de eurozone economie volgend jaar toch 

wat hoger zijn (ca. 1,2%) dan dit jaar (0,7%). De Duitse eco-
nomie (groei 1,5%) zal hierbij beter blijven presteren dan de 
Franse (1,1%) en Italiaanse (0,5%) economie. 
 
Figuur 2  Divergentie binnen de eurozone 

 
Bron: EcoWin, ING berekeningen 
 
Exportkansen in 2015 
De vraag zal het sterkst aantrekken in de landen waar de 
economische groei het hoogst is. Dit is de VS maar ook voor 
het VK en Duitsland zijn de afzetverwachtingen boven ge-
middeld. Frankrijk en Italië blijven hierbij achter al lijkt de 
vraag naar voeding- en genotmiddelen en brandstoffen, etc. 
zich nog wel redelijk te gaan ontwikkelen. Exporteurs naar 
de VS en het VK zullen worden ondersteund door een (ver-
wachte) daling van de euro ten opzichte van dollar en pond. 
 
Tabel 1  Exportkansen voor Nederlandse exporteurs 

 VS VK Dui Fra Ita 
Economische groei ’15 (%) 2,8 2,9 1,5 1,1 0,5 

                                            Verwachte importgroei in 2015* 
Voeding- & genotmiddelen +++ ++ ++ ++ ++ 
Minerale brandstof-
fen/grondstoffen/oliën 

+++ ++ ++ ++ ++ 

Chemische producten +++ ++ ++ + + 
Halffabricaten & overige 
eindproducten 

+++ ++ ++ + + 

Machines & vervoermate-
rieel 

+++ ++ ++ + + 

Bron: ING *Waarde, bij ongewijzigde wisselkoers; + = 0-5% groei, ++ = 
5-10% groei, +++ = meer dan 10% groei. De verschillende kleuren 
geven een indicatie van het marktaandeel van Nederlandse exporteurs 
afgemeten aan de invoer van Nederlands product als % van de totale 
invoer van het betreffende land: 

≤ 2,5% 2,5 – 5,0% ≥ 5.0% 
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Deze drie landen vormen 
tezamen 66% van de economie 
van het eurogebied 
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Opkomend Europa 
 

Groei versnelt licht, 
met grote verschillen 
 
 
• In 2015 zal enige groeiversnelling optreden in op-

komend Europa en vrijwel alle grote landen in de 
regio zullen harder groeien dan de eurozone. 

• Verder is het beeld heel divers, waarbij met name 
Turkije en Polen er positief uitspringen. 

• Vanuit deze landen neemt vooral de importvraag 
naar machines, chemische producten, en halffabri-
caten naar verwachting substantieel toe. 

 
Groei versnelt licht 
In 2015 zal enige versnelling van economische groei optre-
den in opkomend Europa, met uitzondering van Rusland en 
Oekraïne. De laatstgenoemde landen zullen waarschijnlijk 
ook in 2015 economisch zwaar te lijden hebben onder de 
voortdurende crisis. Van de grotere opkomende economieën 
in Europa zullen Turkije en Polen, met respectievelijk 3.9% en 
3.3%, significant harder groeien dan de wereldeconomie 
(2.8%). Alle grote opkomende economieën -wederom met 
uitzondering van Rusland en Oekraïne- groeien naar ver-
wachting harder dan de eurozone (1,2%).  
 
Grote verschillen 
Afgezien van deze overeenkomst is het beeld heel divers 
binnen de regio. Figuur 1 geeft de economische ontwikkeling 
weer sinds 2007. Het reële BBP van Polen en Turkije staat 
momenteel op bijna 25% hoger dan begin 2008. Hongarije is 
daarentegen nauwelijks terug op het pre-crisis niveau, terwijl 
Tsjechië er in de laatste 6 jaar amper 3% op vooruit is ge-
gaan. Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat Tsje-
chië van de genoemde economieën het hoogste BBP per 
hoofd heeft, waardoor Tsjechië ondanks de lagere groei toch 
een mogelijk interessante afzetmarkt is. 
 
Figuur 1  Polen en Turkije blijven favoriet 

Bron: nationale bronnen, IMF, ING voorspellingen en berekeningen 
 

Lage olieprijs 
De olieprijs zal ook in 2015 duidelijker lager blijven dan we 
de afgelopen jaren gewend waren. Dit zal een gunstige in-
vloed hebben op de economieën die afhankelijk zijn van 
geïmporteerde energie, zoals Turkije. Het handelstekort van 
dat land maakt het namelijk kwetsbaar voor wisselingen in 
internationaal sentiment, wat zich kan uiten in een scherpe 
daling van de wisselkoers, zoals bijvoorbeeld gebeurde in 
het begin van dit jaar. Aan het andere uiterste vergroot de 
lage olieprijs de economische problemen in Rusland. 
 
Handelsstromen  
De  meest recente wereldwijde data over de handelsstromen 
suggereren een wat sterker wordend momentum in de op-
komende economieën, terwijl de geavanceerde landen wat 
achterblijven. Dit beeld is ook zichtbaar in opkomend Euro-
pa. Echter, opkomend Europa blijft in belangrijke mate af-
hankelijk van vraag vanuit de EU. En hoewel enig herstel in 
de eurozone verwacht wordt (1,2% groei in 2015, vergeleken 
met een groei van 0,7% in 2014), blijft het mager.   
 
Stijging vraag naar machines en chemische producten 
De snelste BBP groei in opkomend Europa in 2015 zal naar 
verwachting optreden in Turkije en Polen. Daar zou men dan 
ook in principe de hoogste importgroei verwachten. Uit de 
verwachte ontwikkeling in de importvraag per productgroep 
blijkt vervolgens dat met name de Turkse vraag naar geïm-
porteerde machines, chemische producten en halffabricaten 
naar verwachting relatief snel groeien. Dit geldt tevens voor 
de Poolse vraag naar machines en chemische producten.  
 
Tabel 1  Kansen voor Nederlandse exporteurs 

 Polen Turkije 
Economische groei 2015 3,3% 3,9% 

                                Verwachte importgroei in 2015* 
Voeding- & genotmiddelen ++ ++ 
Minerale brandstoffen/ grondstof-
fen/oliën ++ ++ 

Chemische producten +++ +++ 
Halffabricaten ++ +++ 
Machines & vervoermaterieel +++ +++ 

Bron: ING obv Oxford Economics. *Waarde, bij ongewijzigde wissel-
koers; + = 0-5% groei, ++ = 5-10% groei, +++ = meer dan 10% groei. 
De verschillende kleuren geven een indicatie van het marktaandeel van 
Nederlandse exporteurs afgemeten aan de invoer van Nederlands pro-
duct als % van de totale invoer van het betreffende land: 

≤ 2,5% 2,5 – 5,0% ≥ 5.0% 
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Latijns Amerika 

 

Mexico en Colombia  
positieve uitschieters 
 
 
• Voorzichtig herstel Latijns Amerika in 2015 na 

zwak 2014.  
• Matig gemiddelde voor deze regio verhult goede 

prestaties Mexico en sprong vooruit van Colombia.  
• Brazilië en Argentinië stellen in 2015 weer teleur. 
• De internationalisering zet in de meeste Latijns 

Amerikaanse landen door getuige het feit dat de 
importen sterker toenemen dan de afzet van bin-
nenlandse producten. 
 

Voorzichtig herstel 
De Latijns Amerikaanse economie toont volgend jaar een 
gematigd herstel na een zwak 2014. Voor dit jaar verwacht 
het IMF, met 1,3%, het laagste groeicijfer sinds 2009. In 2015 
trekt de groei aan tot 2,2%. De groei in veel Latijns Ameri-
kaanse landen lijdt onder een zwakke buitenlandse vraag en 
een binnenlandse vraag die zich matig ontwikkelt. Ook het 
uitblijven van herstel van de grondstofprijzen speelt veel 
landen parten. De vraag naar importgoederen laat desalniet-
temin een behoorlijke stijging zien, wat kansen biedt voor 
Nederlandse exporteurs. 
 
Figuur 1: Hoogste economische groei in Colombia 

 
Bron:IMF 
 
Hoogvliegers en achterblijvers  
Achter de zeer matige ontwikkeling van de regio als geheel 
gaat een gemengd beeld schuil voor de verschillende lan-
den. Van de grote drie (Mexico, Brazilië en Argentinië) gaan 
zowel Brazilië als Argentinië weer een zwak jaar tegemoet na 
een  teleurstellend 2014. Mexico, de belangrijkste afzetmarkt 
voor Nederland, komt juist steeds meer op stoom (figuur 1). 
Het  profiteert van het herstel in de VS en binnenlands jaagt 
de bouw het herstel aan. Ook beginnen de hervormingen van 
de energie- en telecomsector vruchten af te werpen. Na stil-
stand in 2014 verwacht ING voor Brazilië een licht herstel 
voor volgend jaar met een groei van 1,1%. Argentinië ver-
keert volgend jaar, net als dit jaar, in een stevige recessie.  
Positieve verrassing is de Colombiaanse economie. Voor 

2015 wordt een groei verwacht van 4,5%. Het land dat de 
afgelopen decennia vooral in het nieuws kwam door de bur-
geroorlog en het drugsgerelateerde geweld, ontwikkelt zich 
tot een voorbeeld voor de regio. Meer dan de grote broers 
Brazilië en Argentinië heeft Colombia via handelsakkoorden 
met de EU en de VS haar markten geopend voor het buiten-
land. Dat heeft bijgedragen aan groeivoeten die al enkele 
jaren tussen de 4,5% en 5% liggen. Vanuit de binnenlandse 
vraag zorgt met name de bouw voor de goede economische 
prestaties. 
 
Exportkansen in 2015  
Het aantrekken van de bestedingen in Latijns Amerika leidt 
tot meer importvraag vanuit deze regio. Tabel 1 laat zien dat 
de importgroei voor nagenoeg alle productgroepen ruim 
hoger is dan de economische groei. Daarmee hernemen 
deze landen de eerder ingezette trend richting internationali-
sering van hun economie. Op dit moment is het marktaandeel 
van Nederlandse exporteurs in de import van Latijns Ameri-
kaanse landen beperkt, maar de toenemende importvraag 
biedt kansen. Mexico is een goed voorbeeld. Mexico heeft 
een aandeel in de Nederlandse uitvoer dat zeven maal zo 
groot is als twintig jaar geleden. Net als de economische 
groei loopt de verwachte ontwikkeling van de wisselkoers 
uiteen binnen Latijns Amerika. ING verwacht dat de valuta 
van de sterke economieën Mexico en Colombia volgend jaar 
in waarde zullen stijgen ten opzichte van de euro en zelfs de 
dollar. Het voordeel van de goedkope euro is een steun in de 
rug voor Nederlandse exporteurs. Dit voordeel is er niet voor 
exporteurs die Braziliaanse markten willen bedienen, omdat 
de euro ten opzichte van de real niet goedkoper wordt in 
2015. Exporteurs naar Argentinië worden getroffen door een 
euro die een kwart duurder wordt.  
 
Tabel 1: Kansen voor Nederlandse exporteurs 

 Bra Arg Chl Mex Col 
                                            Verwachte importgroei in 2015* 

Voeding- & genotmiddelen ++ + ++ ++ ++ 
Minerale brandstof-
fen/grondstoffen/oliën 

++ + ++ ++ ++
+ 

Chemische producten ++ + ++ + ++ 
Halffabricaten & overige eind-
producten 

++ + ++ + ++ 

Machines & vervoermaterieel ++ + ++ + ++ 
*Waardecijfers bij constante wisselkoers. -  = 0-5% krimp, + = 0-5% 
groei, ++ = 5-10% groei, +++ = meer dan 10% groei. De kleuren zijn 
indicatie van het Nederlandse marktaandeel in de invoer van een pro-
ductcategorie in het betreffende land (gecorrigeerd voor wederuitvoer) 

≤ 2,5% 2,5 – 5,0% ≥ 5.0% 
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Azië 
 

Groei vertraagt, maar 
blijft hoog 
 
 
• Azië is nog steeds veruit de snelst groeiende regio. 
• Nederlandse exporteurs kunnen met name profite-

ren van stijging van vraag vanuit Zuid-Korea, India 
en Indonesië. 

• Ook China blijft kansrijk, ondanks laagste groei in 
kwarteeuw. 

• Indiase economie aan de hand van nieuwe premier 
Modi naar hogere groei in 2015. 

 
China naar laagste groei in kwarteeuw, India in een 
hogere versnelling 
Azië komt volgend jaar uit op een economische groei van om 
en nabij 5½%, gelijk aan vorig jaar. De economieën van de 
grootste landen, China en India, groeien naar verwachting 
met respectievelijk 7,1% en 6,0%. In China wordt de groei 
gedreven door de onlangs aangekondigde stimuleringsmaat-
regelen die ook in 2015 door zullen werken. Toch valt de 
groei in 2015 lager uit dan in 2014, mede door de ingezette 
koers naar een meer gebalanceerde economie. Een risico 
blijft de hoge schuldopbouw van bedrijven wat een druk zet 
op de investeringen. India zal naar verwachting naar een 
volgende versnelling schieten in 2015. Hervormingen ingezet 
door de nieuwe gekozen premier Modi dragen hier aan bij. 
Met name de bedrijfsinvesteringen en export zullen een be-
langrijke bijdrage leveren aan de economische groei. Een 
punt van zorg voor India blijft de hoge inflatie, circa 6½% de 
hoogste in de regio. Dit beperkt de ruimte voor de centrale 
bank om met monetair beleid te stimuleren. 
 
Figuur 1  Azië blijft groeimarkt ondanks vertraging 

 

Japan blijft zwak, Zuid-Korea stabiliseert op 3,5% 
groei 
Japan blijft worstelen met lage groei en het deflatiegevaar. 
Onzekerheid over de effectiviteit van het ruime geldbeleid 
wordt nu vergroot door de onzekerheid over de hervor-
mingsagenda. De verkiezingen eind 2014 moeten uitwijzen of 
de huidige premier door kan gaan met zijn beleidsagenda. 
Deze moeilijke politiek economische omstandigheden zor-
gen dat 2015 een moeilijk jaar wordt voor Japan. Een licht-
punt is de export, die in 2015 profiteert van een verwachte 
verzwakking van de Yen. Zuid-Korea doet het economisch 
beter. De twee renteverlagingen door de Bank of Korea en 
het aangekondigde fiscale stimuleringsplan 2015-2017 zullen 
een stimulans geven aan de binnenlandse bestedingen. Ver-
wacht wordt dat Zuid-Korea uitkomt op een groei van 3½% in 
2015, gelijk aan vorig jaar. 
 
Exportkansen in 2015 
Door de relatief hoge groei in Azië zal ook de import in Azië 
sterk toenemen. China blijft veruit de belangrijkste afzetmarkt 
voor Nederland, ondanks de groeivertraging. Ook de im-
portgroei van de andere opkomende landen zoals India, 
Zuid-Korea en Indonesië biedt kansen aan Nederlandse ex-
porteurs. Met name de vraag naar vervoersmaterieel, halffa-
bricaten en chemische producten lijkt zich in deze landen 
sterk te ontwikkelingen (tabel 1). Een verwachte goedkopere 
euro in 2015 zal Nederlandse exporteurs een duwtje in de 
rug geven. 
 
Tabel 1  Kansen voor Nederlandse exporteurs 

 Chn Ind Idn Kor Jpn 
Economische groei ‘15 7,1 6,0 5,5 3,5 0,7 

 Verwachte importgroei in 2015* 
Voeding- & genotmid-
delen 

+++ +++ +++ +++ + 

Minerale brandstof-
fen/grondstoffen/oliën 

+++ +++ +++ +++ + 

Chemische producten +++ +++ +++ +++ + 
Halffabricaten & overi-
ge eindproducten 

+++ +++ +++ +++ + 

Machines & vervoer-
materieel 

+++ +++ +++ +++ + 

Bron: ING *Waarde, bij ongewijzigde wisselkoers; + = 0-5% groei, ++ = 
5-10% groei, +++ = meer dan 10% groei. De verschillende kleuren 
geven een indicatie van het marktaandeel van Nederlandse exporteurs 
afgemeten aan de invoer van Nederlands product als % van de totale 
invoer van het betreffende land: 

≤ 2,5% 2,5 – 5,0% ≥ 5.0% 
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Zakelijke dienstverlening 
 

Zakelijke diensten 
groeien door 
  
 

• Nu steeds meer afnemers herstellen, groeit de zake-
lijke dienstverlening in 2015 opnieuw. 

• De verder aantrekkende economie levert voor de 
zakelijke diensten naar verwachting een groei op 
van 2%. 

• Kennisintensieve dienstverleners blijven iets achter 
bij de overige dienstverleners, die meer van het 
bredere economische herstel profiteren.  

 
Figuur 1  Toegevoegde waarde zakelijke dienstver-
lening groeit verder 

 
Bron: CBS, ramingen ING Economisch Bureau 
 
Uitzenders voorop 
In 2015 groeit de zakelijke dienstverlening verder met 2%. 
Steeds meer opdrachtgevers zijn actief in sectoren die groei 
laten zien. In vrijwel alle marktsectoren is in 2015 naar ver-
wachting sprake van groei. Bezuinigingen bij de overheid 
zorgen nog wel voor een stagnerend aantal opdrachten. 
Hoewel de economische groei aantrekt, valt te verwachten 
dat niet alle branches binnen de zakelijke dienstverlening 
meer zullen groeien. Kennisintensieve zakelijke dienstverle-
ners zoals accountantskantoren en kampen bijvoorbeeld met 
structurele tegendruk. De groep niet-kennisintensieve 
dienstverleners, zoals uitzenders en de reisbranche ontwik-
kelt zich doorgaans meer in lijn met de conjunctuur. Uitzen-
ders profiteren met een omzetgroei van 7% in 2015 van de 
extra vraag naar personeel uit steeds meer sectoren. 

Figuur 2  ICT-kapitaal groeit sneller dan arbeid 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau * computers, communi-
catieapparatuur en software 
 
Verder benutten ICT-investeringen 
Voor zakelijke dienstverleners vormden hersen- en spier-
kracht het hart van de onderneming. Machines waren in te-
genstelling tot bijvoorbeeld de industrie, van ondergeschikt 
belang. Dit is echter aan het veranderen. Bij het tot stand 
komen van de dienstverlening speelt automatisering en het 
gebruik van ICT in het algemeen een steeds grotere rol. Ook 
worden diensten steeds vaker online aangeboden. Het stij-
gende belang van ICT is af te leiden uit de snellere volume-
groei van het specifieke ICT kapitaal (computers, telefoons 
en software) ten opzichte van het volume aan arbeid (werk-
nemers en zelfstandigen, figuur 2). Investeringen in en het 
hebben van ICT alleen zijn natuurlijk niet voldoende. Het gaat 
uiteindelijk om het beter benutten van de uren die in de on-
derneming gestoken worden door personeel en onderne-
mer. Voor de zakelijke diensten is nog volop verbetering van 
productiviteit mogelijk. In veel branches, zoals de juridische 
diensten, kan nog veel gewonnen worden door meer in au-
tomatisering te investeren en zo de mogelijkheden beter te 
benutten. Sterker nog, bedrijven die niet investeren krijgen 
het steeds lastiger. 
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Accountantskantoren 
 

Omzetkrimp houdt aan 
in 2015  
 
• De omzet van accountantskantoren blijft ook in 

2015 licht dalen (-0,5%). 
• De omzet uit administratief en samenstelwerk 

kalft in bescheiden tempo af. 
• Partijen blijven op zoek naar meer slagkracht 

door fusies en overnames. 
 
Figuur 1  Omzet accountancybranche blijft dalen 
ondanks voorzichtig economisch herstel  

 
Bron: CBS, ramingen ING Economisch Bureau 
 
Structurele omzetdaling zet door 
De omzet in de accountancybranche is de afgelopen jaren 
door de mindere economische situatie en een aantal structu-
rele factoren gekrompen. Digitalisering, automatisering en 
standaardisering zorgen voor efficiënter werken en drukken 
onverminderd het volume in de administratie- en samenstel-
praktijk. Sinds 2009 is het volume met bijna 10% gekrompen.  
De economische groei trekt in 2015 verder aan, waardoor 
meer ruimte voor advisering ontstaat. Dit kan niet volledig 
voorkomen dat de markt verder afkalft. Het blijft bij de huidi-
ge verhoudingen lastig klanten voldoende te laten betalen 
voor extra adviesdiensten. Uitbreiding van advisering is dus 
maar een gedeeltelijk antwoord op de structurele krimp. 
Voor 2015 wordt een verdere lichte omzetdaling van 0,5% 
verwacht. 
 
Lagere tarieven voor dienstverlening 
De tarieven in de accountancybranche zijn sinds het begin 
van de economische crisis blijven stijgen. In 2014 is voor het 
eerst sprake van een daling. Met name de prijzen van finan-
ciële controles liggen lager dan een jaar eerder. In de eerste 
helft van 2014 was het tarief gemiddeld 4% lager dan in de-
zelfde periode in 2013. De concurrentie voor wettelijke con-
troles blijft scherp, maar ook voor samenstellingsopdrachten 

wordt stevig geconcurreerd. De tarieven voor advies laten 
dit jaar wel een minieme stijging zien. De prijzen voor fiscale 
werkzaamheden dalen daarentegen. 
  
Tabel 1  Uurtarieven accountancy blijven onder 
druk staan 
Totaal accountancy en 
administratieve dienst-
verlening 0,6 2,0 1,2 0,9 -0,5 
Financiële controles -2,1 -3,1 -0,6 1,2 -4,0 

Bron: CBS * eerste jaarhelft 
 
Reactie kantoren op veranderingen 
Als reactie op de digitale invloeden en daarmee samenhan-
gende investeringen en omzetdruk blijft de branche in be-
weging. Een aantal grote kantoren is bezig de juridische 
markt te betreden. Er worden bovendien nog altijd fusies, 
overnames en samenwerkingen aangekondigd (figuur 3) in 
de accountancybranche. In 2014 zijn dit er met 18 tot decem-
ber weer meer dan in 2013. Het aantal ligt bovendien dicht 
bij het langjarige gemiddelde van 19. 
 
Figuur 2  Aantal aangekondigde fusies, overnames 
en samenwerkingsverbanden stijgt opnieuw 

 
Bron: Accountancynieuws, accountant.nl, FD * t/m november 
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Advocatenkantoren 
 

Advocatuur profiteert 
beperkt van herstel 
 
• Het economische herstel vertaalt zich vanwege 

structurele veranderingen zoals toenemende con-
currentie niet in sterke groei. 

• Vanwege lastige marktomstandigheden worden 
verschillen in omzetontwikkeling tussen kantoren 
groter.  

• Automatisering en standaardisering maken snel-
ler werken en meer zelfbediening door klanten 
mogelijk, waardoor minder advocaten nodig zijn. 

 
Figuur 1  Groei advocaten en kantoren vlakt af 

 
Bron: NOvA, CBS (Niet voor alle jaren data beschikbaar over solokanto-
ren 
 
Omzet advocatuur onder druk 
De omzet van advocatenkantoren blijft onder druk staan. De 
omzet van juridische dienstverleners is in 2014 weliswaar 
gestegen, maar niet-advocatenkantoren zoals notariskantoren 
en juridische adviseurs zijn daarvoor de drijvende kracht. De 
omzetgroei voor de gehele juridische dienstverlening in de 
eerste helft van 2014 gaat samen met een daling van de ad-
vocatentarieven. De prijzen namen in deze periode met ge-
middeld 3,3% af. Sinds 2008 blijft de groei van tarieven ach-
ter bij de inflatie. Vanwege de tariefdaling is het verschil nu 
opgelopen tot 11% (figuur 2). De advocatenkantoren profite-
ren zo maar mondjesmaat van het economische herstel. 
Structurele factoren als toenemende (branchevreemde) con-
currentie en hiermee gepaard gaand druk op tarieven maken 
omzetgroei lastig. Hoewel er nog groeiende advocatenkanto-
ren zijn, kampen veel grote kantoren met teruglopende om-
zetten, een aantrekkende M&A praktijk ten spijt.    

Figuur 2  Tarieven advocatenkantoren blijven sinds 
2008 achter bij inflatie 

 
Bron: CBS, * ramingen ING Economisch Bureau 
 
Meer invloed van automatisering en standaardisering 
Hoewel conjuncturele factoren langzaam ten gunste van de 
advocatuur keren, zijn de groeivooruitzichten beperkt. Meer 
structurele veranderingen drukken de komende jaren hun 
stempel. Automatisering maakt sneller werken mogelijk, 
waardoor minder advocatenuren nodig zijn. Bovendien wordt 
meer gebruik gemaakt van juristen, die geen advocaat zijn. 
Daarnaast biedt standaardisering van bepaalde diensten aan 
klanten de mogelijkheid juridisch werk zelf te doen. Soms 
wordt juridisch werk geoutsourcet naar specialistische juridi-
sche dienstverleners. 
 
Figuur 3 Automatisering en standaardisering be-
perken omzetgroei advocatuur 

 
Bron: ING Economisch Bureau 
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Notariskantoren 
 

Verder herstel notariaat 
dankzij woningmarkt 
 

• Met een verder herstellende woningmarkt zal in 
2015 de omzet in het notariaat opnieuw groeien. 

• De prijzen nemen nog altijd licht af. In de eerste 
helft van 2014 daalde het tarief met 0,7%. 

• Er liggen kansen bij het faciliteren van digitale 
zekerheid en meer advisering.  

 
Figuur 1  Aantal woningtransacties per kwartaal 
stijgt weer 

 
Bron: Kadaster 
 
Notariaat kan verder groeien 
Notariskantoren profiteren van de opleving op de huizen-
markt. De onroerend goed praktijk plust duidelijk, door een 
groter aantal woningtransacties (figuur 1). De familiepraktijk 
(testament, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract 
e.d.) heeft hier ook van geprofiteerd (+4% in de eerste 9 
maanden, figuur 2) en wordt in het vierde kwartaal gesteund 
door een eindejaarsprint in schenkingen (vanwege het aflo-
pen van de tijdelijke regeling tot 100.000 euro belastingvrij te 
schenken). Bij een verder aantrekken van de woningmarkt 
past een verder groei van de onroerend goed praktijk in 
2015. De ontwikkeling van de tarieven is daarentegen nog 
altijd negatief. De prijzen voor notariële diensten zijn sinds 
2007 aan het dalen (figuur 3). Alleen in 2011 was even sprake 
van een marginale stijging (0,5%). Ook in 2014 lopen de 
tarieven terug, zij het dat de krimp beperkt is tot 0,7% in de 
eerste helft van het jaar.  Het aantal kantoren (vestigingen) is 
relatief stabiel rond de 950, na een fikse krimp in 2013.Het 
aantal notarissen neemt nog wel gestaag af tot 1327 begin 
oktober. 
 
 
 
   

Figuur 2  Familiepraktijk profiteert van aantrek-
kende woningverkopen 

 
Bron: KNB * t/m september 
 
Digitale kansen 
In een maatschappij die steeds digitaler wordt, liggen kansen 
voor het notariaat om digitale rechtszekerheid te faciliteren. 
Te denken valt daarbij aan een check van de digitale tegen-
partij in een transactie. Daarnaast bestaat nog altijd ruimte 
proactief klanten te benaderen en zo de advisering uit te 
breiden. Met een breder dienstenpalet maakt de branche 
zich minder afhankelijk van de situatie op de woningmarkt. 
 
Figuur 3 Tarieven notarisdiensten blijven in onroe-
rend goed praktijk dalen 

 
Bron: CBS 
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Flexbranche 
 

Herstel flexbranche zet 
door in 2015 
 
• De omzet in de flexbranche groeit in 2015 naar 

verwachting met 7%. 
• De groei wordt gestimuleerd door de behoefte aan 

flexibilisering in een volatielere economie. 
• Het jaar 2014 wordt met een omzetplus afgesloten.  
 
Figuur 1 Herstel omzet flexbranche zet door in 2015 

 
Bron: CBS * ramingen ING Economisch Bureau 
 
Herstel zet door in 2015 
De flexmarkt gaat een derde opeenvolgend jaar van omzet-
groei tegemoet. De verder aantrekkende economie in 2015 
en het doorzettende herstel van de arbeidsmarkt stimuleren 
de vraag naar tijdelijk personeel. ING Economisch Bureau 
verwacht dat de omzet in 2015 met 7% stijgt (figuur 1). Aan-
gezien de verwachte economische groei steeds breder ge-
dragen wordt, stijgt de vraag naar uitzendkrachten in steeds 
meer sectoren. Ook payrolling en detachering blijven in trek. 
Langzaam ontstaat ook voor werving&selectie meer ruimte 
voor groei. Voor bepaalde functies (IT, process engineers en 
installateurs) zijn tekorten nooit verdwenen 
 
Groei op groei 
Het jaar 2014 wordt met een mooie omzetplus van 5,5% afge-
sloten. Vanwege het langzame economische herstel en de 
beperkte verbetering van de arbeidsmarkt is het herstel niet 
vergelijkbaar met dat van een traditionele opgaande fase. Het 
aantal uitzenduren stijgt daarbij, terwijl de tarieven iets dalen. 
In de eerste drie kwartalen van 2014 is de groei van de flex-
branche uitgekomen op ruim 5% in omzet en 6,5% in uren. 
Hoewel de werkloosheid afneemt, is de banengroei voorlo-
pig beperkt. Uitzendcijfers van ABU laten voor oktober 2014 
voor de meeste branches groei op groei zien (figuur 2). Met 
name de vraag naar technisch personeel is sterk gestegen, 
met dubbelcijferige groei in de laatste perioden. Toch is de 
groei in vergelijking met bijvoorbeeld 2011 niet heel groot. 

Figuur 2 Omzetgroei uitzendbranche voor alle ty-
pen personeel 

 
Bron: ABU 
 
Zakelijke diensten en industrie wisselen elkaar af 
In 2013 was de industrie de grootste afnemer van uitzend-
krachten (figuur 3). Het jaar ervoor was dit de zakelijke 
dienstverlening (inclusief  ICT). In 2014 zal de industrie waar-
schijnlijk ook weer de grootste afnemer zijn. De zakelijke 
dienstverlening groeit echter harder dan de industrie, waar-
door in 2015 de meeste uitzendkrachten wellicht in de zake-
lijke diensten werken.   
 
Figuur 3 Industrie in 2013 opnieuw belangrijkste 
afnemer uitzendkrachten 

 
Bron: CBS 
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Assurantietussenpersonen 
 

Stabilisatie omzet wacht 
in 2015 
 
• Consolidatie leidt ook in 2015 tot een kleiner aan-

tal bedrijven.  
• Het marktaandeel van assurantietussenpersonen 

vertoont een dalende lijn, zowel voor schade als 
voor leven. 

• De herstellende huizenmarkt en de aantrekkende 
bedrijvigheid maken in 2014 een einde aan de 
omzetkrimp, maar afkalving van marktaandeel 
voorkomt verdere groei in 2015. 

 
Figuur 1 Meeste assurantietussenpersonen hadden 
gelijkblijvende of stijgende omzet in 2013  

 
Bron: Bureau D&O 
 
Einde aan omzetkrimp in 2014 
In 2014 is naar verwachting een einde gekomen aan de om-
zetkrimp. Het herstel op de huizenmarkt stimuleert de vraag 
naar hypotheken en daaraan gekoppelde producten als 
woon- en overlijdensrisicoverzekeringen. Bovendien trekt de 
bedrijvigheid aan, waardoor ook het bedrijvensegment wat 
kan groeien. In 2015 is sprake van stabilisatie. Hoewel het er 
op lijkt dat het aantal woningmarkttransacties verder zal toe-
nemen, is dat naar verwachting onvoldoende om marktaan-
deelverlies te compenseren. Het directe kanaal blijft zeker 
voor particulieren, ook via vergelijkingssites, namelijk markt-
aandeel winnen. 
 
Schade belangrijker maar groei zit bij bedrijven 
Gedreven door marktontwikkelingen en het provisieverbod, 
was een verschuiving zichtbaar van specialisatie in complexe 
producten naar de uitbreiding van het belang van schade-
verzekeringen voor de omzet. Aangezien de particuliere 
markt voor schadeverzekeringen redelijk verzadigd is, zal 
van volumegroei nauwelijks sprake zijn. De zakelijke markt 
lijkt meer potentie te hebben, omdat meer geadviseerd 
wordt over de verschillende verzekeringen en de bereidheid 
van bedrijven om hiervoor te betalen groter is.  

Figuur 2  Marktaandeel assurantietussenpersonen 
in distributie verzekeringen onder druk 

 
Bron: GfK 
 
Afname aantal kantoren door consolidatie en hogere 
toetredingsdrempel 
CBS cijfers laten een afname van het aantal assurantietussen-
personen zien met 16% tussen 2008 en 2014. De belangrijk-
ste redenen zijn stijgende investeringen in ICT, opleiding, 
naleving van wetgeving, strengere kwaliteitseisen waaraan 
niet iedereen wilde of kon voldoen en bedrijfsbeëindigingen 
vanwege dalende omzetten en winstgevendheid. De daling is 
het sterkst onder eenpitters. Het aantal ZZP’er in de branche 
is sinds de piek in 2008 met een vijfde gedaald.  
 
Figuur 3 Aantal kantoren assurantietussenpersonen 
blijft dalen

 
Bron: CBS 

34% 

20% 

46% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Omzetgroei Gelijk Omzetdaling

58,2 

51,5 

43,4 

33,8 

30

40

50

60

2005 2008 2010 2012

M
ar

kt
aa

nd
ee

l A
TP

 in
 %

 

Levensverzekeringen Schadeverzekeringen

-9%

-7%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aantal ATP's Ontwikkeling

   



Ondernemen in 2015 27 home

4 
Z

a
k

el
ij

k
e 

d
ie

n
st

ve
rl

en
in

g

Reisbureaus 
 

Einde aan krimp  
vakanties in 2015 

 
• Het aantal vakanties trekt in 2015 naar verwach-

ting voorzichtig aan (+1%). 
• Consumenten hebben meer vertrouwen, mede 

door een afnemende werkloosheid, waardoor niet 
langer op vakanties bespaard wordt. 

• Het aantal reisbureaus in de winkelstraten daalt 
verder. 

 
Figuur 1 Aantal vakanties neemt weer toe na daling 
in 2013 en 2014.  

 
Bron: CVO * Ramingen ING Economisch Bureau 
 
Beperkt herstel aantal vakanties 
De reisbranche kan na twee jaren met teruglopende aantallen 
vakantiegangers weer groeien in 2015. Het aantal onderno-
men vakanties is in 2014 nog licht gedaald, vanwege de hoge 
werkloosheid en inkomensonzekerheid. In 2015 zorgt het 
gestegen consumentenvertrouwen en de langzaam aantrek-
kende arbeidsmarkt voor minder terughoudendheid. Het 
aantal vakanties dat door Nederlanders ondernomen wordt, 
stijgt daarom maar beperkt, met naar verwachting 1% (figuur 
1). Sinds 2010 is in de lage economische groeiomgeving al 
sprake van stagnatie. Het vakantiepatroon is aangepast door 
korter, minder ver en goedkoper op vakantie te gaan. In het 
aantal vakanties is als laatste gesneden. Dat veranderde va-
kantiepatroon raakt de reisbranche, omdat het vakantiebud-
get lager ligt: minder dagen op vakantie, goedkopere be-
stemmingen, minder dure accommodatie en minder vaak. 
Touroperators hebben het zwaar, waardoor mede door het 
omvallen van OAD de omzet flink lager ligt, ondanks een 
hogere prijs voor pakketreizen (figuur 2). Aangezien de tota-
le markt niet zo sterk is gekrompen, is dit gat door bijvoor-
beeld online spelers opgevuld. 
 
 
 

Figuur 2  Omzet touroperators daalt hard ondanks 
duurdere pakketreizen 

 
Bron: CBS * 2014 raming ING Economisch Bureau 
 
Minder winkels 
De aanpassingen in het reislandschap zijn volop bezig. Door 
faillissementen daalde het aantal reisbureaus in 2014 verder. 
De fusie tussen VakantieXperts en D-reizen leidt ook tot het 
terugbrengen van het aantal reiswinkels. Het is de verwach-
ting dat ook de komende jaren reisbureaus verdwijnen. Uit-
eindelijk is er alleen ruimte voor reiswinkels die het online 
aanbod ondersteunen of niet-doorsnee vakanties verkopen, 
waar persoonlijk advies een duidelijke meerwaarde heeft.  
 
Figuur 3  Aantal reisbureaus in Nederland daalt 

 
Bron: Locatus 
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Box: Sectormanager Zakelijke Dienstverlening 
 
Veranderen begint met gewoon beginnen 
De economische verwachtingen voor de zakelijke dienstverlening zijn positief in bijna alle deelsectoren. Dit betekent niet dat 
de zakelijke dienstverlener achterover kan leunen. Verandering en vernieuwing blijft nodig. Het verdienmodel van traditionele 
zakelijke dienstverleners staat steeds meer onder druk door de snelle opkomst van nieuwe spelers en de mede hierdoor ont-
stane prijsdruk. In de consumentenmarkt zijn er al disruptieve spelers opgestaan, zoals Airbnb, Spotify en Uber, die het ver-
dienmodel van de betreffende sectoren geheel onder druk hebben gezet en uiteindelijk hebben veranderd. De gedachte dat 
dit enkel in de consumentenmarkt plaatsvindt is niet juist. Ook zakelijke dienstverleners zoeken naar mogelijkheden om hun 
diensten anders aan te bieden  zodat afnemers deze voordeliger in kunnen kopen. Dit betekent niet dat met de keuze van 
nieuwe spelers er ingeboet kan worden op de kwaliteit van dienstverlening. Ook bedrijven die via internet hun diensten aan-
bieden zullen dezelfde kwaliteit moeten bieden. Het is echter geheel afhankelijk van het soort dienst in hoeverre deze gedigi-
taliseerd of geautomatiseerd kan worden. Dus goede kwaliteit met een andere prijsstelling, via andere kanalen. 
Het automatiseren en digitaliseren van processen is natuurlijk een manier om het bedrijfsmodel anders in te richten, om zo 
productiviteit te verhogen en kosten te besparen. Dit is een noodzaak geworden in alle deelsectoren van de zakelijke dienst-
verlening om winstgevendheid te waarborgen. Om echt het verschil te maken en inkomsten te verhogen, zijn er nieuwe ver-
dienmodellen nodig, zoals in de eerder genoemde voorbeelden. Hoe kijkt uw organisatie daar tegenaan? In hoeverre liggen 
er hier mogelijkheden voor uw organisatie? Wat als uw organisatie niet verandert? Wat doet de concurrent? Dit zijn de vragen 
die u de komende tijd moet stellen. Het is altijd eenvoudiger gezegd dan gedaan. Verandering vindt veelal niet automatisch 
plaats of via regels. Verandering komt mede van buitenaf. Bij uw klanten en leveranciers. Ga met hen in gesprek en vraag wat 
voor hen het verschil maakt en waar de behoeftes liggen. Durf daarin keuzes te maken als organisatie. Wat is uw stip op de 
horizon en hoe en met wie komt u daar? Uiteindelijk begint veranderen, gewoon met beginnen. 
 
Succes in 2015! 
 
 
 
 
 
                                   Sasja Winters 
                                   ING Sectormanager Zakelijke Dienstverlening  
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Industrie 
 

2015 biedt lichte 
groei voor industrie 
  
 

• In 2014 en 2015 groeit de industriële productie naar 
verwachting licht (resp. 1,2% en 1%) en bevindt 
zich weer op het hoogste niveau van voor de crisis 
(2007). 

• De export is de drijvende kracht achter de groei, 
maar ook binnenlands zijn er hoopvolle signalen 
dat de afzet weer zal groeien. 

• De forse daling van de olieprijs is een welkome 
ontwikkeling voor de energie-intensieve sectoren 
zoals raffinage en chemie, waar de margedruk 
aanzienlijk is en investeringen onder druk staan. 

 
Tabel 1 Productie industrie (volume-ontwikkeling, 
% j-o-j)  

 2013 2014 2015 
Voeding- en genotmiddelen 3,0% -3,0% -1,0% 
Chemie -4,4% 2,0% 1,0% 
Rubber- en kunststofindustrie 0,2% 3,0% 0,5% 
Metaalbewerking -1,8% 2,5% 1,0% 
Machinebouw 0,5% 4,5% 2,0% 
Elektrotechnische industrie -2,6% 1,0% 1,0% 
Transportmiddelenindustrie -5,4% 2,0% 3,0% 
Grafische industrie -0.7% 1,0% 0,5% 
Bron: CBS, 2014 en 2015 ramingen ING Economisch Bureau 
 
Industrie blijft groeien, maar wel beperkt 
Eind 2013 is het productieherstel van de industrie ingezet. In 
de loop van 2014 is de groei afgezwakt en in het derde kwar-
taal lag het productieniveau gelijk aan het tweede kwartaal. 
Een fors negatieve impact op de productie heeft de sluiting 
van de Philip Morris fabriek. Dit zorgt voor een krimp van 
circa 2% in de voeding- en genotmiddelenindustrie als ge-
heel. De voedingsindustrie zelf groeit met circa 2%. 
Een impuls voor de groei komt  in 2014 en 2015 vanuit de 
maakindustrie, vooral eindfabrikanten (machinebouw en 
transportmiddelenindustrie). De heropening van Nedcar 
medio 2014 werkt positief door, ook op de verwachte groei 
in 2015, maar het succes is breder gedragen. De chemiesec-
tor ten slotte groeit licht, na een forse krimp in 2013. Investe-
ringen blijven echter beperkt, omdat de meeste bedrijven 
hun ogen vooral op het Midden-Oosten en de VS richten. 
Positief voor de Nederlandse chemie is echter de sterke 
concurrentiepositie binnen Europa, waardoor de sector 

Figuur 1 Ook binnenlandse orders bieden steun aan 
productiegroei industrie 

 
Bron: berekeningen ING Economisch Bureau o.b.v. NEVI, CBS 
 
aandeel in de Europese markt kan winnen. Gunstig voor de 
marge is de forse daling van de olieprijs in 2014. 
 
Figuur 2 Export blijft drijvende kracht achter groei 
industrie 

 
Bron: berekeningen ING Economisch Bureau o.b.v. NEVI, CBS 
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Voedings- en genotmiddelenindustrie 
 

Productie voeding 
groeit verder door 
 
• Door de sluiting van Philip Morris krimpt de pro-

ductie van de voeding- en genotmiddelenindustrie 
(2014: -3%, 2015: -1%). Foodbedrijven blijven ech-
ter goed presteren en groeien rond de 2%. 

• Structurele groei moet vooral vanuit het buitenland 
komen. De Duitse economie is gezond en Neder-
landse voedingsbedrijven kunnen daar marktaan-
deel winnen. 

• Inkoopprijzen dalen in een aantal segmenten zoals 
zuivel, vetten en granen, terwijl de wereldmarkt-
prijs van vlees juist is gestegen. 

 
Figuur 1  Productie voedings- en genotmiddelenin-
dustrie daalt door sluiting Philip Morris 

 
Bron: CBS 
 
Groei in food, krimp sector door sluiting Philip Morris 
In 2014 en 2015 zal de sluiting van Philip Morris zorgen voor 
een productiedaling in de voedings- en genotmiddelenin-
dustrie als geheel (2014: -3%, 2015 -1%). De tabaksindustrie 
krimpt dit jaar met 35 à 40% en in 2015 ook met dubbele 
cijfers. De voedingsindustrie in Nederland presteert echter 
goed met aanhoudende groei, voornamelijk dankzij export. 
De productie stijgt in 2014 met circa 2%, in 2015 wordt gere-
kend op een groei van 1 à 1,5%. 
  
Stabiliserende prijzen 
Na jaren van ongekende volatiliteit bleven de prijzen van veel 
grondstoffen twee jaar lang vrij stabiel. In 2014 is echter bij 
bepaalde producten een daling ingezet, onder meer bij gra-
nen, zuivel en vetten. Daarentegen stijgen de mondiale 
vleesprijzen en in specifieke markten, waaronder cacao, zijn 
prijzen ook opgelopen.

 
Figuur 2 Ontwikkeling binnen- en buitenlandse 
omzet voedings- en genotmiddelenindustrie 

 
Bron: CBS 
 
Voor de middellange termijn zijn de verwachtingen het 
hoogst gespannen voor de zuivelindustrie. Vergroting van de 
afzet is echter ook wel nodig gezien de omvangrijke investe-
ringen die de afgelopen jaren zijn gedaan, vooruitlopend op 
het afschaffen van de melkquota per 1 april 2015. De vlees-
sector heeft in algemene zin lastiger perspectieven. Op be-
langrijke exportmarkten, het VK en Duitsland, is de roep om 
vlees uit eigen land (vooral door de retail) groot. Binnenlands 
blijft vlees de probleemcategorie als het gaat om de percep-
tie van consumenten voor wat betreft vertrouwen in veilig-
heid. 
 
Figuur 2  Van een aantal foodproducten dalen de 
prijzen 

 
Bron: FAO 
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Chemie 
 

Licht herstel, maar 
druk blijft 
 
 
• 2014 begon sterk, maar de groei zwakte daarna af. 

Over heel 2014 groeit de chemie 2%, voor 2015 
wordt gerekend op een lichte groei van 1%. 

• Aantrekken binnenlandse en Europese economie 
zorgt voor verdere (lichte) toename productie.  

• Nederlandse chemie heeft sterke positie in Euro-
pa, maar lage energie- en grondstofkosten (scha-
liegas) in de VS en forse investeringen in het Mid-
den-Oosten vormen een concurrentienadeel. Dit 
betekent relatief weinig investeringen in Neder-
land (Europa) en druk op winstmarges. 

 
Figuur 1  Afzwakking na sterk begin 2014 

 
Bron: CBS 
 
Productie trekt licht aan en groeit in 2014 
De chemiesector herstelt zich in 2014 met een groei van 
circa 2% van de forse daling in 2013 (-4,4%). Het herstel trad 
al op in de loop van 2013 met een productiepiek in het eerste 
kwartaal van 2014. In de loop van 2014 zwakte de groei al-
weer af en deze zal het komend jaar naar verwachting laag, 
maar positief, blijven. 
 
Sterke positie in Europa 
De Nederlandse chemische industrie kent een sterke positie 
binnen Europa, vooral door haar geclusterde karakter en 
goede logistieke positie (Rotterdam en pijpleidingverbindin-
gen tussen Rotterdam regio, Antwerpen, Limburg en Ruhr-
gebied). Ondanks het concurrentienadeel t.o.v. de VS (laag 
geprijsd schaliegas) heeft de sector hierdoor nog vrij goede 
perspectieven, zeker als de Europese economie verder her-
stelt. Vooralsnog blijft de groei echter laag met een verwach-
te 1% in 2015. Ook is er nog sprake van enige overcapaciteit. 
  

Figuur 2  Overcapaciteit* in chemie 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
* % respondenten dat tekort aan vraag ervaart - % respondenten dat 
tekort aan personeel of productiemiddelen/ruimte ervaart 
 
Welkome daling olieprijs 
De olieprijs schommelde van 2011 tot medio 2014 tussen de 
75 en 90 euro. De laatste maanden is dit, ondanks een ver-
zwakking van de euro, gedaald tot onder de 70 euro. Voor de 
chemie betekent dit wat meer lucht; de marges zijn door 
overcapaciteit al vrij dun. 
 
Figuur 3  Welkome daling olieprijs in loop van 2014 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
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Rubber- en kunststofindustrie 
 

Groei zwakt af na sterk 
herstel 
 
 
• De rubber- en kunststofindustrie kent een goed 

2014 met een verwachte groei van circa 3%. Voor 
het vijfde jaar op rij groeit de buitenlandse omzet 
sneller dan de binnenlandse. 

• In het derde kwartaal van 2014 kent de sector een 
terugval in productie, mede door zwakke presta-
ties van de Duitse industrie. 

• Deze terugval lijkt tijdelijk, de Europese en Neder-
landse economie herstellen zich mondjesmaat. 
Voor 2015 wordt voor de rubber- en kunststofindu-
strie gerekend op een groei van 0,5%. 

 
Figuur 1  Productiegroei valt terug 

 
Bron: CBS 
 
Productie fors aangetrokken, tijdelijke terugval in 
derde kwartaal 2014 
De Nederlandse rubber- en kunststofindustrie is sterk buiten-
lands georiënteerd. Bijna twee derde van de productie is 
bedoeld voor buitenlandse afnemers. In 2014 zal de buiten-
landse omzet voor het vijfde jaar op rij sterker stijgen dan de 
binnenlandse omzet (+4% resp. +2%). De productie neemt in 
2014 toe met ongeveer 3%. Voor 2015 wordt een beduidend 
lagere groei verwacht van 0,5%. 
  
Overcapaciteit neemt af, forse daling olieprijs helpt 
marge 
De gestegen productie heeft de overcapaciteit in de branche 
verkleind. Vooral in de 1e helft van 2013 was deze aanzienlijk, 
waardoor marges erg dun waren. Naast de sindsdien toege-
nomen vraag zal de dalende olieprijs een positieve invloed 
hebben op de winstontwikkeling. Ten opzichte van de VS 
blijft de concurrentiepositie echter lastig, vanwege de be-
schikbaarheid van goedkoop schaliegas. 

Figuur 2  Overcapaciteit* in rubber- en kunststofin-
dustrie flink afgenomen sinds begin 2013 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
* % respondenten dat tekort aan vraag ervaart -/- % respondenten dat 
tekort aan personeel of productiemiddelen/ruimte ervaart 
 
Hierdoor blijven de productiekosten aanzienlijk lager in de 
VS, wordt daar flink geïnvesteerd en stijgt de export fors. De 
export van rubber- en kunststofproducten uit de VS ligt al 20 
tot 30% hoger dan het precrisisniveau. 
 
Figuur 3  Ethyleenprijs blijft t.o.v. recente jaren vrij 
laag 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
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Metaalbewerking 
 

Productiegroei metaal 
trekt licht aan in 2015 
 
 
• Groeiende binnenlandse investeringen bij aan-

houdende exportgroei hebben voor herstel gezorgd 
in de metaalbewerking, maar in 2014 zwakte de 
productiegroei weer snel af. 

• Herstel van de binnenlandse economie (onder 
meer bouw) en van de Duitse industrie (na een dip 
in het derde kwartaal) creëren positieve vooruit-
zichten voor de metaal. 

• Metaalprijzen ontwikkelen zich geruime tijd sta-
biel. Voor 2015 wordt gerekend op een lichte da-
ling van de metaalprijzen. 

 
Figuur 1  Productiegroei afgezwakt in 2014 

 
Bron: CBS 
 
Productiegroei trekt licht aan in 2015 
De metaalbewerking kent een redelijk goed 2014. De pro-
ductie groeit met circa 2,5% ten opzichte van 2013. Wel is de 
groei in de loop van het jaar duidelijk afgezwakt. Voor 2015 
wordt gerekend op een beperkte groei van 1%. De bouw-
sector herstelt zich enigszins en ook de Europese economie 
vertoont tekenen van herstel. 
  
Export wint snel aan belang 
De Nederlandse metaalsector was lange tijd sterk afhankelijk 
van het binnenland (circa 70% van de omzet). Indirect gingen 
producten wel naar het buitenland, maar steeds meer weet 
de sector direct het buitenland te bedienen. In 2014 zal de 
buitenlandse omzet met 5 à 6% groeien, terwijl de in Neder-
land gerealiseerde omzet krimpt met 1 à 2%. 

Figuur 2  Overcapaciteit* in metaalbewerking 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
* % respondenten dat tekort aan vraag ervaart -/- % respondenten dat 
tekort aan personeel of productiemiddelen/ruimte ervaart 
 
De export van metaalproducten naar Azië vertoont een forse 
groei in 2014 van 17% t/m september. De groei naar de VS 
blijft achter. De export naar landen buiten de eurozone kan 
nog worden geholpen doordat de euro sinds lange tijd in 
waarde is gedaald. Voor 2015 wordt nog een lichte verdere 
verzwakking verwacht, wat de Nederlandse exporten naar 
buiten de eurozone wat goedkoper maakt. 
 
Figuur 3  Prijsontwikkeling industriële metalen 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
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Elektrotechnische industrie 
 

Lichte groei in verschiet 
 
 
• Na een herstel in de loop van 2013 ontwikkelt de 

productie van de elektrotechnische industrie zich 
relatief stabiel. Voor 2014 en 2015 wordt gerekend 
op een groei van 1%.  

• De lichtpuntjes in de Europese economie dragen 
bij aan het herstel voor de elektrotechnische indu-
strie. Maar ook binnenlands herstel lonkt, zeker 
voor toeleverende bedrijven aan bijvoorbeeld de 
machinebouw of transportmiddelenindustrie. 

• De elektrotechnische industrie is sterk gekrompen 
in de afgelopen vijftien jaar. Innovatieve, door-
gaans hoogtechnologische bedrijven zijn overge-
bleven en kunnen concurrerend produceren in Ne-
derland. 

 
Figuur 1  Productie-ontwikkeling hapert 

 
Bron: CBS  
 
Productie groeit mondjesmaat 
De productie van de elektrotechnische industrie groeit be-
perkt. Ten opzichte van een jaar eerder begon 2014 nog 
goed, maar daarna was een krimp te zien. Voor de komende 
kwartalen wordt gerekend op een lichte toename van de 
productie. Over heel 2014 en 2015 gaan we uit van een groei 
van 1%. 
  
Elektrotechnische industrie sterk in omvang afgeno-
men 
De Nederlandse elektrotechnische industrie heeft meer dan 
welke tak ook te maken gekregen met concurrentie uit lage-
lonenlanden. Zowel toegevoegde waarde als werkgelegen-
heid is sterk afgenomen sinds de eeuwwisseling.  

Figuur 2  Nog enige overcapaciteit* in elektrotech-
nische industrie  

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
* % respondenten dat tekort aan vraag ervaart -/- % respondenten dat 
tekort aan personeel of productiemiddelen/ruimte ervaart) 
 
De overgebleven bedrijven zijn vaak specialistische bedrij-
ven met hoogtechnologische kennis, in bijvoorbeeld de 
meet- en regelapparatuur of medische apparatuur. De sector 
heeft de potentie om verder te groeien en genereert alweer 
een hogere toegevoegde waarde dan voor de crisis. Naar de 
toekomst toe ligt er potentie voor nieuwe technologieën die 
thema’s als mobiliteit, energie en zorg adresseren. 
 
Figuur 3  Exportorders bepalend voor groei indu-
strie 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 

-20

-10

0

10

20

80

90

100

110

120

2012 2013 2014
Productieniveau elektrotechniek (L-as, index 2005=100)
Productie-ontw. elektrotechniek (R-as, % j-o-j)

-10
-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

2012 2013 2014

35

40

45

50

55

60

65

2012 2013 2014
Exportorders Binnenlandse orders

50 = geen groei t.o.v. maand eerder, erboven = groei 

   



Ondernemen in 2015 36 home

5 
In

d
u

st
ri

e

Machinebouw 
 

Verder herstel en prima 
exportperspectief 
 
 
• Eind 2013 kende de machinebouw een productie-

piek, waarna er sprake was van een terugval. Ech-
ter, over heel het jaar 2014 blijft een mooie groei 
over van 4,5%. 

• De productie in 2015 zal naar verwachting 2% toe-
nemen. Een aantrekkende binnenlandse economie 
en een blijvend sterke export helpen  de machine-
bouw verder omhoog. 

• Nederland heeft een leidende positie in diverse 
niches. Zo is Nederland derde exporteur in de we-
reld op het gebied van foodmachines. 

 
Figuur 1  Productie trekt naar verwachting verder 
aan in 2015 

 
Bron: CBS 
 
Productie over heel 2014 4 à 5% hoger dan in 2013 
De Nederlandse machinebouw eindigde 2013 op een re-
cordniveau qua productie. In 2014 kon dit hoge niveau niet 
worden volgehouden maar de groei over heel het jaar is 
daardoor zeer positief, 4 à 5%. Met aantrekkende investerin-
gen in het binnenland en een sterke exportpositie van de 
sector is de verwachting dat de productie verder aantrekt. 
Voor 2015 wordt gerekend op een groei van 2%. 
 
Nauwelijks overcapaciteit in goed presterende sector 
Het hoge productieniveau zorgt ervoor dat de sector vooral 
uitdagingen ziet in het aantrekken van goed gekwalificeerd 
personeel om de groei mogelijk te maken. Een tekort aan 
vraag is voor steeds minder bedrijven een issue, wat de 
gezonde situatie in de machinebouw reflecteert. 

Figuur 2  Nauwelijks overcapaciteit* in machine-
bouw 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
* % respondenten dat tekort aan vraag ervaart -/- % respondenten dat 
tekort aan personeel of productiemiddelen/ruimte ervaart 
 
Machinebouw kent sterke uitgangspositie voor  
verdere groei 
De Nederlandse machinebouw is goed gepositioneerd voor 
verdere groei de komende jaren. Een sector waar specialis-
tische kennis en relatief lage volumes samenkomen, waar-
door productie binnen Nederland over het algemeen concur-
rerend kan zijn. Over een langere periode (20 jaar) bezien is 
de machinebouw dan ook de sterkst groeiende industriesec-
tor als het gaat om export.  
 
Figuur 3  Groei komt vooral van export, maar ook 
binnenlandse orders tonen herstel 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
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Transportmiddelenindustrie 
 

Weer groei in 2015 na 
correctie in 2014 
 
 
• Na de piek eind 2013 is de productie van de trans-

portmiddelenindustrie flink teruggevallen met de 
bodem medio 2014. 

• Het daarna ingezette herstel is vrij breed gedra-
gen: de vrachtwagenproductie trekt aan, de perso-
nenauto-industrie heeft met de herstart van Nedcar 
een boost gekregen, terwijl ook de scheepsbouw 
weer groeit. 

• Wel komt de groei volledig vanuit het buitenland. 
De Nederlandse producten zijn kwalitatief zeer 
hoogwaardig en hebben daarmee een sterke mon-
diale concurrentiepositie. De binnenlandse omzet 
bevindt zich nog altijd zo’n 30% lager dan in 2010. 

 
Figuur 1  Productieherstel ingezet, zet naar ver-
wachting door in 2015 

 
Bron: CBS 
 
Productie herstelt zich vooral door nieuwe regels 
De verplichtstelling van de EURO VI-motor per 1 januari 2014 
heeft de productie van vrachtwagens en daarmee de Neder-
landse transportmiddelenindustrie een impuls gegeven in 
2013. Automatisch gevolg was een terugval in orders in de 1e 
helft van 2014. Onderliggende gaat het echter vrij goed met 
de Nederlandse transportmiddelenindustrie. 
 
Herstel over breed front… 
In het derde kwartaal van 2014 is de productie weer toege-
nomen en ook voor het vierde kwartaal en 2015 is de ver-
wachting vrij positief. Nederland heeft een goede positie in 
nichemarkten binnen de scheepsbouw, waar sinds jaren 
weer groei is. Met de herstart van Nedcar komt ook vanuit de 
hoek van de personenautoproductie een duidelijke impuls. 

  
Figuur 2  Omzetontwikkeling binnen- en buitenland 
transportmiddelenindustrie 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
 
…maar wel alleen buitenlandse vraag 
De transportmiddelenindustrie is een buitenland gerichte 
sector. De groei komt al jaren volledig vanuit het buitenland, 
waardoor het exportaandeel richting de 80% kruipt. De in 
Nederland gerealiseerde omzet ligt nog altijd circa 30% la-
ger dan in 2010. 
 
Figuur 3  Orderontwikkeling industrie 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
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Grafische industrie 
 

Omzetdruk bij grafi-
sche industrie 
 
 
• Hoewel de productievolumes in 2014 wel stijgen, 

daalt de omzet met circa 6%. Ook in 2015 blijft de 
omzetdruk aanwezig. 

• Positieve ontwikkeling is de groeiende omzet die 
de grafische sector in het buitenland realiseert. 

• Schaalgrootte is een vereiste voor het reguliere 
drukwerk, waarbij backoffices zoveel mogelijk 
zullen worden samengevoegd. Daarnaast gelden 
klantspecifieke oplossingen, ook in online-
omgeving, en flexibiliteit als belangrijkste succes-
factoren. 

 
Figuur 1  Productievolume stijgt, omzet daalt 

 
Bron: CBS 
 
Productieniveau schommelt door jaren heen 
De grafische industrie blijft onder druk door de digitalisering 
en kostenfocus bij klanten. Het productievolume is de afgelo-
pen kwartalen weer gestegen, na een daling in 2013. De 
productie schommelt eigenlijk al over een langere periode, 
waarbij de jaarproductie steeds relatief constant blijft. In 2014 
daalt wel de omzet stevig. Positief is echter een groeiende 
buitenlandse omzet. 
  
Veel aanbieders, druk op marges gevolg 
De dynamiek in de branche is de laatste jaren niet veel ver-
anderd. Digitalisering gaat door en kostenbewuste klanten 
willen een lage prijs voor drukwerk. Ondertussen stijgen 
onder meer personeelskosten en kunnen verkoopprijzen niet 
of nauwelijks verhoogd worden. 

Figuur 2  Overcapaciteit* blijft fors in grafische 
industrie 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
* % respondenten dat tekort aan vraag ervaart -/- % respondenten dat 
tekort aan personeel of productiemiddelen/ruimte ervaart 
 
Deze marktomstandigheden zorgen voor een afname van het 
aantal actieve bedrijven (10% afname in de laatste vijf jaar). 
Via schaalvergroting wordt getracht de efficiency te vergro-
ten, aan de ‘’voorkant’’ is het van groot belang flexibiliteit 
naar klanten te waarborgen. Het aantal zzp-ers in de sector 
neemt niet af. Dit kan een gevolg zijn van het grote aantal 
bedrijfsbeëindigingen in de sector. 
 
Figuur 3  Afzetprijzen dalen, inkoopkosten papier 
stabiliseren (index 2010=100) 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
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Box: Sectormanagers Industrie 
 
Sectormanagers Arnold Koning en Bert Woltheus geven advies 
Met name de maakindustrie krijgt veel positieve aandacht. Dit is volkomen terecht, omdat deze sector een belangrijke aanja-
ger is van economische groei. De maakindustrie koopt veel in bij andere Nederlandse sectoren, heeft een hoge exportgraad 
en kent positieve vooruitzichten. Binnen de maakindustrie zien we met name bedrijven goed acteren die producten maken die 
internationaal onderscheidend zijn onder andere op het gebied van offshore, hightech en agro&food-machinebouw. Ook de 
toeleveranciers van deze bedrijven presteren goed. 
Hoewel de foodindustrie uitdagingen kent, is het kwaliteitsimago goed. Met behulp van sterke merken en operational excel-
lence zijn er bedrijven die uitstekend presteren. Zij minimaliseren op deze manier de kostprijs van het product en weten de 
servicegraad in stand te houden of zelfs te verbeteren. Ook de chemiesector kent vele mooie bedrijven, maar een aantal ziet 
uitdagingen op het gebied van energiekosten en sterk veranderende verdienmodellen. De grafische sector als geheel heeft 
het lastig, maar kent wel degelijk individueel goed presterende bedrijven met de juiste product-/marktcombinatie, soms ope-
rerend in een niche. Er zitten veel verschillen in de uitdagingen voor de diverse industriële sectoren, maar ook overeenkom-
sten. Onderstaand noemen we er een aantal. 
Flexibiliteit: ketensamenwerking in clusters wordt steeds belangrijker om de concurrentiepositie als keten in stand te houden 
of verder uit te breiden. Flexibiliteit in productie op het gebied van steeds kleiner wordende series, volume, timing, grondstof-
gebruik en efficiënte inzet van personeel en machinepark is essentieel niet alleen binnen een bedrijf, maar ook in samenwer-
king in de keten. Regelmatig worden er door ING bijeenkomsten georganiseerd om deze uitdagingen en kansen met de di-
verse ketenpartners te bespreken. 
Consolidatie: in de maakindustrie blijft de uitbestedingsgraad van OEM’s (eindfabrikanten) stijgen. Een andere trend  is echter 
dat de OEM met steeds minder leveranciers wil samenwerken. Er worden meer competenties gevraagd van de toeleveran-
cier. Dit zorgt er voor dat bedrijven kunnen besluiten om deze competenties in te kopen door overnames te realiseren waar-
mee zij ook voldoende schaalgrootte krijgen om als volwaardige partner van de OEM gezien te worden. Daarnaast zorgt het 
voor een andere aansturing van het bedrijf, omdat er naast een ‘kostprijs+-organisatie’ ook een projectorganisatie benodigd 
is. Veel toeleveranciers krijgen de vraag  zelf een deel van het ontwikkelingsrisico voor haar rekening nemen. Deze ontwikke-
ling zorgt voor uitdaging in de liquiditeits- en kapitaalpositie. ING begeleidt deze ondernemers graag in dit proces door diver-
se vormen van financiering met elkaar te combineren. 
Investeringen: Na het gematigde investeringsniveau van de afgelopen jaren is het aannemelijk dat uitgestelde vervangingsin-
vesteringen nu toch plaats gaan vinden. Voor een aantal bedrijven staat zelfs uitbreiding op de agenda, omdat de maximale 
capaciteit van het machinepark wordt bereikt. Dit biedt kansen. Voor investeringen op het gebied van machines, overnames, 
werkkapitaal en het toekomstbestendig maken van uw kapitaalpositie geldt het  advies uw relatiemanager vroegtijdig te be-
trekken bij uw plannen en samen de mogelijke financieringsoplossingen te onderzoeken.  

                            Arnold Koning       Bert Woltheus 
                                    ING Sectormanager Industrie       ING Sectormanager Industrie 
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Bouw in 2015 verder 
uit het dal 
 
 

• Door de economische groei in 2015 trekt ook de 
bouwproductie verder aan. 

• De renovatiesector profiteert nog van het verlaagde 
btw-tarief tot halverwege 2015. Het lijkt er echter 
wel op dat het effect van de lagere btw al groten-
deels is uitgewerkt. 

• Door de aantrekkende woningmarkt neemt de pro-
ductie van nieuwbouwwoningen weer toe. 

 
Correctie bouwproductie na vier kwartalen van groei 
In het derde kwartaal van 2014 is de bouwproductie met ruim 
2% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
Hierdoor kwam er een einde aan de groei die drie kwartalen 
(4e kwartaal 2013 t/m 2e kwartaal 2014) duurde. Ondanks de 
daling in het derde kwartaal lag over de eerste negen maan-
den van 2014 de bouwproductie toch nog boven het niveau 
van dezelfde periode in 2013. De algehele trend is, na jaren 
van krimp, dus wel omhoog. Het vertrouwen van bouwon-
dernemers is eind 2014 ook veel beter dan een jaar geleden 
en de orderboeken zijn ook beter gevuld (figuur 1). ING 
Economisch Bureau verwacht dat de bouwproductie in zowel 
2014 als 2015 groeit met 2,5%. Hiermee is eind 2015 de 
krimp van 2013 (-4,8%) goedgemaakt maar ligt het volume 
nog ver onder de piek van 2008. 
 
Figuur 1  Vertrouwensindicator bouw flink gestegen 

 
Bron: CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau 

Figuur 2  De waarde van de afgegeven vergunnin-
gen in de B&U stijgt weer 

Bron: Ecowin 
 
In 2015 groei in alle deelsectoren 
Door de aantrekkende economie en herstellende woning-
markt trekt voor het eerst sinds jaren de waarde van de af-
gegeven vergunningen voor nieuwbouw B&U (bedrijfs- en 
woningbouw) weer aan (figuur 2). Meer nieuwbouw laat ook 
de vraag naar (toegangs)wegen in nieuwe woonwijken weer 
toenemen al bezuinigen lagere overheden nog wel op weg-
onderhoud van infrastructuur. De renovatiesector profiteert 
nog van het verlaagde btw-tarief tot halverwege 2015. Het 
lijkt er echter wel op dat het effect van de lagere btw al gro-
tendeels is uitgewerkt. Er blijft in de bouw overcapaciteit 
bestaan, waardoor de winstgevend nog steeds onder druk 
staat. 
 
Tabel 3  Bouwproductie naar deelsectoren (%j.o.j.)

 
2013 2014 2015 

Totaal bouw -4,8% 2,5% 2,5% 
Woningen & bedrijfsgebouwen (B&U) -8,0% 2,5% 3,0% 
Infrasector -1,9% 2,0% 2,5% 
Installatie, afwerking & sloop -3,0% 3,0% 3,0% 
Gerelateerde sectoren: 

   Bouwmaterialenindustrie -4,5% 4,0% 2,5% 
Architecten & ingenieurs -1,4% 2,0% 2,0% 

Bron: CBS en ramingen ING Economisch Bureau 
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Woningbouw 
 

Verkopen nieuwbouw 
in de lift 
 

• Door de aantrekkende woningmarkt stijgt ook de 
verkoop van nieuwbouw. 

• Het aantal afgegeven vergunningen voor nieuw-
bouwwoningen is in 2014 verder gestegen.  

• In 2015 groeit de nieuwbouwproductie van wonin-
gen. 

• Tot 2020 groeit het aantal huishoudens nog flink. 
Hierdoor blijft er op middellange termijn uitbrei-
dingsvraag naar nieuwbouwwoningen bestaan. 

 
Figuur 1  Flinke stijging aantal transacties wo-
ningmarkt bestaande woningen 

 
Bron: CBS 
 
Herstel woningbouw woningmarkt 
Het herstel van de Nederlandse huizenmarkt doet het wat 
rustiger aan. In het derde kwartaal wisselden, ruim 39.000 
woningen van eigenaar. Dat zijn veel meer verkopen dan een 
jaar eerder maar, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 
slechts iets meer dan in het 2e  kwartaal. De verwachting is 
dat het herstel van de Nederlandse economie en de ar-
beidsmarkt doorzet. Daarmee blijven de vooruitzichten voor 
de huizenmarkt positief. Een toename van de doorstroming 
op de huizenmarkt zorgt ook voor meer activiteit in de wo-
ningnieuwbouw (figuur 1). De sterke daling van de verkopen 
van nieuwbouwwoningen is in 2013 beëindigd en de eerste 
twee kwartalen van 2014 lieten een duidelijke groei zien van 
de nieuwbouwverkopen (figuur 2). Ook orderboeken van 
woningbouwers vullen zich weer tot 6,7 maanden werk in 
september 2014. Door nog een flink groeiend aantal huis-
houdens tot 2020 kan bij een aantrekkende economie en 
herstel van de woningmarkt op middellange termijn de vraag 
naar nieuwbouwwoningen verder aantrekken. 

Figuur 2  Verkopen nieuwe woningen neemt in 2014 
weer toe 

 
Bron: MNW, bewerkt door ING Economisch Bureau 
 
Aantal afgegeven vergunningen herstelt 
Het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwonin-
gen is in 2014 weer stijgende (figuur 3). In de eerste acht 
maanden van 2014 werden er 40% meer bouwvergunningen 
voor woningen afgegeven dan in dezelfde periode van 2013. 
Gemiddeld duurt het 1,5 tot 2 jaar tussen het afgeven van de 
bouwvergunningen en de uiteindelijke realisatie van de wo-
ning.  
 
Figuur 3  Afgifte aantal vergunningen woningbouw 
neemt weer toe 

 
Bron: Ecowin en CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau 
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Utiliteitsbouw 
 

Gedeeltelijk herstel 
utiliteitsbouw 
 

• Een toename van de orderboeken en bouwvergun-
ningen wijst voor 2015 op een stijging van de pro-
ductie in de utiliteitsbouw. 

• De groei van de nieuwbouw bestaat in 2015 vooral 
uit industrieel vastgoed. 

• Utiliteitsbouwers hebben door reorganisaties de 
capaciteit teruggebracht. 
 

Lichte groei utiliteitsbouw in 2015 
Voor 2015 verwacht ING Economisch Bureau een lichte groei 
van de productie in de utiliteitsbouw. Het economische her-
stel zorgt er voor dat bedrijven langzaamaan weer meer  
vierkante meters nodig hebben. De bezettingsgraad in de 
industrie lag bijvoorbeeld gaan in oktober 2014 op 80,3%. 
Ten opzichte van begin 2013 is deze hiermee flink gestegen. 
De orderboeken van bouwbedrijven actief in de utiliteits-
bouw zijn het afgelopen jaar ook flink beter gevuld (figuur 1).  
 
Figuur 1  Flinke stijging orderboeken utiliteitsbou-
wers 

 
Bron: CBS en EIB, bewerkt door ING Economisch Bureau 
 
Nieuw industrieel vastgoed en scholen 
Er is een toename van het aantal afgegeven vergunningen 
voor hallen en loodsen. De hoge leegstand in de kantoren-
markt (15%) samen met een afnemende vraag door onder 
andere de opmars van Het Nieuwe Werken zorgt voor een 
verdere daling van de bouw van nieuwe kantoren. Ook voor 
scholen en winkels nam vergunningverlening de afgelopen 
12 maanden toe (figuur 2). 
 

Figuur 2  Waarde afgegeven vergunningen neemt 
nog niet toe (€ mln per kwartaal voortsch. gemm.) 

 
Bron: CBS 
 
“Te weinig opdrachten” komt minder vaak voor 
Het aantal utiliteitsbouwers dat aangeeft te weinig opdrachten 
te hebben krimpt (figuur 3). De toenemende opdrachten-
stroom is hier deels verantwoordelijk voor. Daarnaast heb-
ben uiteraard veel bouwbedrijven gereorganiseerd en zo de 
capaciteit verkleint. 
 
Figuur 3  Afname U-bouwers met te weinig opdrach-
ten 

 
Bron: EIB 
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Infrasector 
 

Weer groei in  
infrasector  
 

• Lagere overheden besparen nog op onderhoud van 
wegen. 

• De aantrekkende woningbouw in 2015 laat de vraag 
naar nieuwe (toegangs)wegen weer toenemen. 

• Flinke omzetstijging natte waterbouw door mega-
klus van aanleg 2e Suez-kanaal door baggeraars en 
waterprojecten uit het deltafonds in Nederland. 

• Naar verwachting groeit het volume van de infra-
sector in 2015 met 2,5%. 

 
Figuur 1  Flinke omzetstijging in natte waterbouw 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 
 
Vooral natte waterbouw laat omzet groeien 
In de eerste drie kwartalen van 2014 groeide de omzet van 
bedrijven die actief zijn in de infrasector met ruim 1,3% ten 
opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze groei 
kwam vooral tot stand bij natte waterbouw en overige civiel-
technische diensten (figuur 1). Dit komt onder andere door-
dat de baggeraars het goed doen en grote internationale 
opdrachten binnenhalen, zoals de aanleg van het tweede 
Suez-kanaal en ook de waterbouwprojecten in Nederland uit 
het Deltafonds zijn toegenomen. De omzet van buizen en 
kabelleggers blijft doorstijgen door de aantrekkende nieuw-
bouw van woningen in 2015. De omzet van wegenbouwers 
daalde in de eerste negen maanden van 2014. Lagere over-
heden bezuinigen wel op infrastructuur en vooral op uitgaven 
aan wegen wordt bespaard. Al jaren daalt de groei van het 
wegennet. Zo kwam er in Nederland in 2002 nog meer dan 
1.000 kilometer weg bij. In 2014 is dit gedaald tot 400 kilome-
ter. 
  

Figuur 2  Vertrouwen infrasector onder B&U sector 

 
Bron: Europese commissie 
 
Lichte groei in 2015 
Voor het eerst sinds jaren was in oktober 2014 het vertrou-
wen van infrabedrijven lager dan dat van B&U-
bouwbedrijven. Door de geopolitieke spanningen daalde het 
sentiment bij infrabedrijven. Deze bedrijven zijn vaker ook 
over de grens actief dan B&U-bouwers. Over het algemeen 
zijn infrabedrijven echter minder getroffen door de recessie 
dan in de B&U en hierdoor is het vertrouwen de afgelopen 
jaren redelijk stabiel gebleven (figuur 2). Een aantrekkende 
woningbouw in de B&U-sector zorgt ook voor weer meer 
bouw van (toegangs)wegen in nieuwe woonwijken. De om-
zetgroei bij ingenieurs duidt als voorlopende indicator ook 
op groei (figuur 3). Voor 2015 verwacht ING Economisch 
Bureau daarom een groei van 2,5% voor de infrasector. 
 
Figuur 3  Stijgende omzet ingenieurs (% j.o.j.) 

 
Bron: CBS 
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Onderhoudsmarkt 
 

Lichte stabiele groei in 
onderhoudsmarkt 
 

• Naar verwachting groeit het volume van de onder-
houdssector in 2015 licht. 

• De verlaagde btw op arbeidskosten bij renovatie 
lijkt uitgewerkt. 

• Vanaf november 2014 zijn er voor minder uit- en 
verbouwwerkzaamheden vergunningen nodig.  

• Verduurzaming van de woningvoorraad en trans-
formatie van leegstaande kantoorpanden biedt de 
komende jaren veel kansen. 

 
Figuur 1  Waarde vergunningen onderhoud en her-
stel in 2014 gestegen (in € mln) 

 
Bron: CBS, bewerkt door ING Economisch  Bureau 
 
Minder vergunningen benodigd 
Het aantal afgegeven vergunningen voor herstel en verbouw 
werkzaamheden is in het begin van 2014 flink gestegen (fi-
guur 1). De aantrekkende woningmarkt kan hierbij voor een 
stimulans gezorgd hebben. In het 3e kwartaal was er echter 
een terugval van de waarde van de vergunningen. Mogelijk 
loopt de markt hierbij al vooruit op het feit dat er per 1 no-
vember 2014 minder snel een vergunning benodigd is voor  
uitbouwwerkzaamheden.  
 
Stimulans verlaagd btw-tarief lijkt al uitgewerkt  
Het kabinet wil het verlaagde btw-tarief op arbeid van ver-
bouw en onderhoud van woningen die ouder zijn dan twee 
jaar verlengen tot 1 juli 2015. Na bekendmaking van de rege-
ling door de regering in februari 2013 nam het aantal zoek-
opdrachten op internet naar “btw in combinatie met “bouw” 
flink toe (figuur 2). De omzet van kleine (gespecialiseerde) 
bouwbedrijven steeg tot een piek in het 3e kwartaal 2013. In 
de eerste zes maanden van 2014 daalde de omzet van deze 
kleine gespecialiseerde bouwbedrijven  
 

Figuur 2  Omzet kleine bouwbedrijven piekt ruim 
een half jaar na invoering verlaagde btw 

 
Bron: CBS, Bewerkt door ING Economisch Bureau 
 
weer en lijkt het effect van de lagere btw uitgewerkt. Een 
soortgelijk patroon deed zich voor tijdens de vorige btw 
verlaging in 2010 en 2011. We verwachten dan ook dat het 
effect van de verlaagde btw reeds grotendeels is uitgewerkt 
en de verlenging tot juli 2015 nog maar beperkt zal leiden tot 
extra werkzaamheden. 
 
Figuur 3  Onderhoudssector veel minder conjunc-
tuurgevoelig dan nieuwbouw 

 
Bron: CBS en ramingen ING Economisch Bureau 
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Installatiebranche 
 

Lichte omzetgroei in 
2015 
 

• Voor 2015 wordt een lichte stijging van de omzet 
van de installatiebranche verwacht. 

• Het belang van installateurs in de bouw neemt toe 
door steeds meer technische installaties in gebou-
wen. 

• De afname van het aantal  installateurs zet door 
overcapaciteit nog verder door. 

• Er liggen voor installateurs veel kansen op het ge-
bied van energiezuiniger maken van gebouwen. 

 
Figuur 1  Einde aan krimp van omzet installateurs 

 
Bron: CBS 
 
Omzetkrimp kleiner bij installateurs dan rest bouw 
De afhankelijkheid van de B&U sector zorgt er voor dat de 
installatiebedrijven in 2014 hun omzet nog maar beperkt 
zagen stijgen. De omzetstijging is echter wel groter dan van 
de totale bouw doordat de installatiebranche voor een groot 
deel afhankelijk is van de minder conjunctuurgevoelige on-
derhouds- en renovatiemarkt (figuur 1). Net als in de rest van 
de bouw is er nog steeds overcapaciteit waardoor de prijzen 
onder druk staan. Voor 2015 verwacht ING Economisch Bu-
reau een verdere, maar wel lichte stijging van de omzet in de 
installatiebranche. Installatiebedrijven die afhankelijk zijn van 
de nieuwbouw in de woning- en utiliteitsbouw hebben wel 
wat gematigdere verwachtingen over de ontwikkeling van 
hun orderportefeuille dan bedrijven in de onderhoud, reno-
vatie en in de industrie (figuur 2).  
 
Kwart van grote bouwbedrijven is verdwenen  
Nu de rook na de crisis optrekt kan ook de schade in de in-
stallatiebranche opgemaakt worden. Veel ontslagen werk-
nemers zijn als zzp’er doorgegaan waardoor dit aantal bij de 
installateurs met bijna 17% is toegenomen ten opzichte van 
2010. Door onder andere faillissementen is het aantal grote 
 

Figuur 2  Vooral vanuit de industrie verwachten 
installateurs meer orders 

 
Bron: Uneto-VNI 
 
installateurs flink afgenomen (maar wel in mindere mate dan 
in de gehele bouwsector). Begin 2014 registreerde het CBS 
nog maar 115 installatiebedrijven met meer dan 100 werk-
zame personen, ten opzichte van 140 in 2010. Een afname 
van 18% (figuur 3). Door de nog steeds bestaande overcapa-
citeit verwachten we dat in 2015 het aantal installateurs nog 
verder zal afnemen. 
 
Figuur 3  Vooral veel grote installateurs en bouwbe-
drijven verdwenen (2014 t.o.v.2010) 

 
Bron: CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau 
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Box: Sectormanager Bouw, Onroerend goed en Leisure 
 
Samenwerken gericht op de klant 
Het ING Economisch Bureau gaat uit van een groei voor de bouwsector van 2,5% voor zowel 2014 als 2015. Dit betekent een 
herstel van de daling van in totaal meer dan 25% in de afgelopen jaren maar het hersteltempo is niet hoog en dat heeft conse-
quenties. Het langer onder druk staande sectorrendement is er bijvoorbeeld één van. Maar hoe het herstel ook uitpakt, er is 
inmiddels voldoende urgentie om er voor te zorgen dat de sector gaat winnen aan efficiency, transparantie en vertrouwen. De 
wereld verandert in rap tempo en ook de bouw moet hierop reageren. Gelukkig zijn er al veel voorlopers die dit goed in de 
gaten hebben en er ook langzaam maar zeker succesvol in zijn. De markt is al gekanteld van aanbod naar vraag oriëntatie. 
Maar het kost nog veel bedrijven hoofdbrekens hoe hun organisatie te transformeren. Van traditioneel aannemersbedrijf naar 
een bedrijf dat voorziet in kant en klare oplossingen voor vragen en behoeften uit de markt. Niet zozeer gedacht vanuit de 
techniek maar juist vanuit de klant. En klanten willen het gevoel hebben dat voor hen een unieke prospositie is bedacht. Maar 
dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat er voor iedere klant een nieuw aanbod moet worden uitgedacht. Daarmee zou het 
rendement van de bouwer immers nog veel meer onder druk komen. Oplossing ligt veel meer in het creëren van ‘maatwerk 
confectie’. Hier valt een parallel te trekken met de automotive industrie: efficiënte productie, maatwerk binnen kaders en goe-
de kwaliteit en prestaties, geen faalkosten en een korte assemblagetijd. Steeds meer bouwers in Nederland hebben aange-
toond dat bijvoorbeeld het renoveren en energie efficiënt maken van een (corporatie)woning kan gebeuren binnen enkele 
dagen. Dit vergt wel goede engineering en voorbereiding en vooral goede en effectieve samenwerking. Bij voorkeur met 
partijen die hetzelfde klantgerichte DNA in hun bloed hebben en die samenwerking vergt optimale transparantie en vertrou-
wen. Maar ook het constante besef van de betrokken medewerkers dat zij blijvend en gezamenlijk streven naar de beste pres-
tatie voor de klant. Mooi om te zien dat deze overtuiging meer en meer gaat leven. 
 
 
 
 
 
 
                            Jan van der Doelen 
                            ING Sectormanager Bouw, 
                            Onroerend goed en Leisure 
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Transport en Logistiek  
 

Flexibiliteit voor een 
succesvolle toekomst  
 

• Het logistieke volume zet in 2015 met steun van de 
binnenlandse markt een tandje bij (+2,2%), 
waarmee de sector procyclisch reageert.  

• De nieuwe economische werkelijkheid is volatie-
ler en vraagt om flexibiliteit en intelligente ICT.  

• Overcapaciteit en prijsdruk blijven het beeld be-
invloeden. Het vertrouwen blijft hierdoor laag. 

• De sector kan ook in 2015 profiteren van uitbeste-
ding van logistiek, zoals warehousing. 

 
Logistieke sector ziet vrachtvolume aantrekken 
De transport- en logistieksector ziet het vrachtvolume in 2015 
naar verwachting met ruim 2% groeien. Hiermee reageert de 
sector zoals vaker procyclisch op het economisch herstel. De 
verschillen tussen de logistieke specialismen zijn minder 
groot dan de afgelopen jaren, aangezien de binnenlandse 
markt nu eindelijk ook verbetert. De logistieke dienstverle-
ning trekt als groeimarkt volgend jaar het sterkst aan (2,9%), 
terwijl ook het luchtvervoer stevig blijft groeien. De uitdaging 
blijft overall om meer toegevoegde waarde te genereren.     
 
Figuur 1 Procyclisch patroon te zien (2008 = 100) 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
 
Flexibiliteit cruciaal in ‘nieuwe economie’ 
Steeds duidelijker wordt dat de volatiliteit in de nieuwe eco-
nomische werkelijkheid is toegenomen en dat werkt op vele 
fronten door voor transport en logistiek. Transportcontracten 
lopen steeds vaker voor een jaar of zelfs korter en als gevolg 
daarvan is flexibilisering van personeel en de capaciteit no-
dig. Niet uit te sluiten is ook dat er nog meer op de spotmarkt 

Figuur 2 Omzetverwachtingen positiever   

 
Bron: NEVI, CBS. *saldo positieve en negatieve antwoorden 
 
gaat plaatsvinden. Bedrijven ervaren hierdoor een afnemen-
de stabiliteit en zijn nog terughoudend met het aannemen van 
personeel1. Tegelijkertijd groeit het aantal ZZP-ers in het 
wegvervoer steeds verder. Logistiek zal zich steeds meer 
gaan organiseren langs netwerken om de sneller verande-
rende wereld en klantvraag te kunnen faciliteren.  
 
Figuur 3 Omzet 2014 vs. 2008; logistiek sterkst uit 
de crisis 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
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Wegtransport 
 

Vrachtvolume verbetert, 
efficiëntiedruk blijft 
 

• Na de ommekeer in 2014 stijgt het volume in 2015 
met 1,6%, bij een omzetstijging van 2,5%. 

• Herstel is vooral te danken aan bouwgerelateerd 
vervoer en vervoer van consumentengoederen. 
Nog niet alle bedrijven voelen de vooruitgang. 

• Betere exportvooruitzichten werken beperkt door; 
standaard internationaal vervoer lijkt grotendeels 
uitbesteed (aan buitenlandse vestigingen). 

• Winstgevendheid verbetert iets, prijsdruk blijft. 
• Operational excellence èn ICT-systemen cruciaal 

voor positief rendement.  
 
Figuur 1 Binnenlandse opdrachtgevers nu ook in 
herstel (volume, index 2010 = 100) 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
 
Bestendige groei in 2015 na laat ingezet herstel 
De volumegroei in de wegtransportsector komt in 2015 naar 
verwachting uit op 1,6%. Na een eerste industriële opleving 
heeft de bouwsector eind 2013 voor een ommekeer ge-
zorgd. Al met al zijn bouwgerelateerde verladers goed voor 
ca. 25% van de opdrachten. Het keerpunt vond later plaats 
dan in andere logistieke activiteiten. Veel grote internationale 
(Nederlandse) wegtransporteurs opereren inmiddels (ook) 
vanuit het buitenland, waardoor de grootste ‘weglek’ van 
volume inmiddels achter de rug is. Het aantrekkende vervoer 
van consumentengoederen zorgt ervoor dat de ingeslagen 
weg van volumeherstel zich in 2015 bestendigt. 
      
Transporteurs komen financieel enigszins op adem 
De transportprijzen blijven ook na een jaar van toenemend 
vrachtvolumes onder druk staan. Toch hebben wegtranspor-
teurs zich financieel enigszins hersteld doordat de loonkosten 
nauwelijks stegen, de dieselprijzen licht daalden (slechts 10% 
dekt dit voor 100% af) en de productiviteit ca. 1,5% vooruit 
ging. Het aantal verliesgevende bedrijven is sinds begin 
2013 dan ook afgenomen van 32% tot 9% in de herfst van  

Figuur 2 Omzet bereikt weer niveau-2008 (j.o.j.) 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
 
2014. Gemiddeld gaan wegtransporteurs dan ook financieel 
sterker 2015 in. Wel wordt het een uitdaging om de lijn vast 
te houden gezien de loonkostenverhoging van 2,25% begin 
2015 (nieuwe tweejarige CAO). Het rendementsverschil 
tussen kleine en grote bedrijven heeft in 2014 een hoogte-
punt bereikt. Bedrijven met meer dan 50 trekkende eenhe-
den realiseren een gemiddeld rendement van 2,8%. 
   
Juiste balans en operational excellence cruciaal  
Vanwege de geringe marges is de scheidslijn tussen winst en 
verlies in het wegtransport erg dun. Eén beslissing omtrent 
een contract kan het verschil maken. Dit verklaart ook de 
verschillen in prestaties en het feit dat bedrijven zijn gaan 
verbreden. Enerzijds betekent dit dat de juiste balans moet 
worden gezocht tussen de vraag vanuit opdrachtgevers, 
capaciteit en winstgevendheid. Anderzijds maakt dit operati-
onal excellence en sturing op kengetallen cruciaal. ICT wordt 
hierbij een steeds belangrijker middel.  
 
Figuur 3 Rentabiliteit blijft onder druk (2005 = 100) 

 
Bron: CBS, NEA, ING Economisch Bureau 
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Binnenvaart 
 

Droge lading vooruit, 
natte lading achteruit 
 

• De binnenvaartomzet steeg vanaf eind 2013 weer, 
maar wordt geconfronteerd met nieuwe tegendruk.  

• Groeiende kolenstroom naar Duitsland en meer 
vraag naar containervaart verlicht de overcapaci-
teit aan droge ladingzijde enigszins.  

• De tankvaart wordt echter getroffen door de afne-
mende vervoerstroom van minerale olie, die ook de 
tarieven heeft doen dalen.   

• Voor 2015 wordt totaal een lichte volume- en omzet-
stijging verwacht, maar de onzekerheidsfactor is 
door de invloed van de sterk gedaalde olieprijs 
groot.  

 
Prille omzetgroei zet vanwege tegenslag niet door 
De binnenvaart heeft in de jaren na 2008 flinke averij opgelo-
pen. De omzet bevindt zich in de herfst van 2014 nog zo’n 
11% onder het niveau van 2008 (figuur 1). De vrachtvolumes 
ontwikkelen zich in totaliteit redelijk, maar dit weegt niet op 
tegen de ontstane overcapaciteit, die boven de markt blijft 
hangen. Een structuur om de overcapaciteit beter te regule-
ren, is er nog altijd niet, wat de vervoerstarieven onder druk 
houdt. Onder het sectorgemiddelde schuilen wel flinke on-
derlinge verschillen. Zo presteert de tankvaart door de te-
ruggevallen vervoersstroom minerale olie in vooral het ARA-
gebied (box 1) nu substantieel minder goed dan de droge 
ladingvaart, waar dat eerder andersom was. Dit is ook te zien 
in de Rotterdamse havenoverslag van het afgelopen jaar 
(figuur 2). Hoewel de tankvaart in scheepscapaciteit gemeten 
ca. 30% van de markt uitmaakt, drukte dit het omzetcijfer in 
de tweede helft van 2014 behoorlijk.  
 
Figuur 1 Binnenvaartomzet lijkt uit te bodemen 

 
Bron: CBS *tot en met het derde kwartaal 
 
 
 

Figuur 2 Vervoersstromen Rotterdamse haven  

 
Bron: Havenbedrijf Rotterdam, ING Economisch Bureau 
 
Perspectief voor vrachtvolume is er wel 
Waar de tankvaart in moeilijk vaarwater verkeert, zijn de 
voortekenen voor 2015 voor de droge ladingvaart gunstiger. 
Zo ontwikkelt het vervoer van kolen naar Duitsland zich, on-
danks de aandacht voor vergroening, nog steeds positief. Dit 
komt doordat de prijzen door de Amerikaanse schaliegasre-
volutie zijn gedaald en het voor energiemaatschappijen voor-
lopig interessant is om kolen te gebruiken. Daarnaast is ook 
het vervoer van zand en grind (vaak retourvracht) voor de 
bouw aan de beterende hand. Verder trekt de containervaart 
met de langzaam verbeterende consumentenuitgaven aan. 
Dit geldt voor het binnenland, maar ook op de Rijn zijn er nog 
groeikansen. Tenslotte kan de capaciteitsbeperking op de 
Betuwelijn tijdelijk positief werken. Voor de langere termijn is 
het gunstig dat de aanleg van het Schelde-Nord-Seine kanaal 
nu toch door lijkt te gaan en het bereik wordt vergroot.  
 

Box 1 Redenen voor gedaalde tankvaartvolumes  
• Relatief hoge energiekosten in Europa door scha-

liegasrevolutie in de VS. 
• Onbalans olieproducten in de wereld neemt af. 
• Lage bezettingsgraden Europese raffinaderijen. 
• Minder handel tussen de havens in het ARA-gebied 

en minder tankopslag door ontbreken stijgende ter-
mijnprijs (‘contango’-situatie). 

• Minder gebruik van tankers als floating storage. 
• Efficienter brandstofverbruik in het vervoer.  
Een volatiele olieprijs zou in 2015 wel voor meer 
handel (en vervoer)kunnen zorgen als er weer uitzicht 
is op stijging. Op lange termijn kan de sluiting van 
raffinaderijen in het Europese achterland ook een 
stimulans zijn. 
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Luchtvervoer 
 

Vracht profiteert van 
behoefte aan snelheid 
 

• In 2015 zal het luchtvervoer naar verwachting 
groeien met 3%. 

• Het luchtvervoer veerde in 2014 sterk op vooruit-
lopend op de economische verbetering en door 
behoefte aan snelheid. In 2015 valt de groei terug.  

• Mondialisering van supply chains brengt groei, 
maar verschuiving naar zee gaat ook door.  

• Het passagiersvervoer door de lucht blijft gestaag 
groeien, vanuit Europa en andere continenten.  

• Schiphol is de derde Europese luchthaven voor 
vracht en de vierde luchthaven voor passagiers 

 
Luchtvervoer groeit stevig 
Het luchtvervoer gaat het wat volume betreft voor de wind. 
Over 2014 komt de groei naar verwachting uit op 2,5%. Via 
de Nederlandse luchthaven Schiphol worden daarmee ca. 55 
miljoen passagiers en 1,65 mln. ton vracht vervoerd. In 2015 
zal de groei nog iets hoger uitkomen (3%). Het vrachtvervoer 
door de lucht steeg in 2014 (tot en met oktober) met bijna 8% 
ten opzichte van een jaar eerder (figuur 1). Het luchtvervoer 
loopt door het vroegcyclische karakter tenminste een kwar-
taal voor op de rest van de transport- en logistieksector, maar 
is tegelijkertijd door de vervoerde producten (zoals bloe-
men, elektronica, componenten) ook volatiel.  
  
Omzet kan volumegroei niet volgen 
Ondanks de volumegroei kwam de omzet het afgelopen jaar 
nauwelijks vooruit. Dit tekent de moeizame situatie waarin de 
luchtvaart verkeert. Er is groei, maar er is ook al jaren een 
probleem met de winstgevendheid. Aan passagierszijde zijn 
er de prijsvechters en dit speelt tezamen met een lage bezet-
tingsgraad ook aan vrachtzijde. Als gevolg daarvan blijft de 
omzet de laatste jaren achter bij het volume (figuur 2).  
 
Figuur 1 Zowel passagiers- als vrachtvervoer stijgt 

 
Bron: Schiphol, ING Economisch Bureau 

Figuur 2 Omzetgroei houdt volume niet bij  

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
 
Meer vracht in de ‘belly’ beïnvloedt positie Schiphol  
De opleving in de luchtvracht is enigszins paradoxaal, omdat 
ook wordt gesproken over afbouw van de vrachtvloot door 
KLM/ Martinair. Voor de luchtvracht via Schiphol is deze af-
bouw een concurrentienadeel omdat hiermee ‘full-freighters’ 
verdwijnen en in de toekomst voornamelijk nog cargo in de 
‘belly’ van passagiersvliegtuigen zal worden vervoerd. Dit 
werkt beperkend en vergroot de concurrentie, maar doordat 
de vrachtafhandeling als snel en efficiënt bekend staat, kan de 
positie naar verwachting toch worden gehandhaafd. Boven-
dien is het wereldwijde netwerk een sterk punt.  
 
Noord-Amerika en Azië sterk in de lift voor vracht 
Het afgelopen jaar werd er fors meer van en naar Noord-
Amerika vervoerd, waar de economie opveerde. Azië was 
een veel gevraagde bestemming. Het vervoer van elektroni-
ca (waaronder iPhone 6-toestellen, maar ook hoogwaardige 
machines van ASML speelde hierbij een rol). Algemeen ge-
sproken wordt de invloed van Chinese carriers groter.  
 
Figuur 3 Vooral meer luchtvracht van en naar VS  

 
Bron: Schiphol, 2014 t/m oktober j.o.j 
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Logistieke dienstverlening 
 

Logistiek profiteert van 
outsourcing warehouse 
 

• Het volume van logistieke dienstverlening krijgt 
weer vaart in 2015. Opslag stijgt het sterkst. 

• De rentabiliteit is beduidend beter dan gemiddeld 
in transport, conjunctuurgevoeligheid ook groter.  

• Logistieke dienstverleners profiteren van aan-
dacht voor uitbesteding van warehousing en E-
fulfilment.  

 
Nieuw groeimomentum in aantocht 
De logistieke dienstverlening heeft de kortstondige zwakke 
periode van 2013 overwonnen en is het groeipad in 2014 
weer ingeslagen. In 2015 keert de Nederlandse import en 
export gemiddeld weer terug naar het groeipad van 4% en 
zal ook de consumptie weer zwarte cijfers laten zien. Het is 
daarbij de verwachting dat het volume van logistieke dienst-
verleners in 2015 met een kleine 3% kan groeien.  
 
Beter rendement door gunstiger prijszetting  
Sinds 2008 heeft de logistieke dienstverlening het beduidend 
beter gedaan dan in andere deelsectoren binnen transport en 
logistiek. De omzet ligt na 2014 alweer hoger tegenover een 
niveau van -1% gemiddeld. Ook is de toegevoegde waarde 
structureel positiever, wat komt door een gunstiger prijszet-
ting. Dat logistieke dienstverlening vaak op basis van een 
langer lopend contract gebeurt en niet afhankelijk is van de 
spotmarkt, is hierbij van invloed. Veel transporteurs hebben 
zich ontwikkeld tot brede logistieke dienstverlener en pluk-
ken hiervan nu de vruchten. 
 
Logistieke dienstverlening profiteert van expertise   
De toekomst van de logistieke dienstverlening blijft kansrijk. 
Enerzijds omdat (industriële) verladers en vooral ook retai-
lers logistiek (en warehousing) vaker uitbesteden, anderzijds 
 
Figuur 1  Omzet logistieke dienstverlening blijft 
groeien  

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 

Figuur 2 Wisselend positieve lijn in logistieke flow 

 
Bron: Danske Bank, betreft Europese expediteurs 
 
omdat de Nederlandse transport- en logistieksector opschuift 
naar hoogwaardigere dienstverlening en regie (cross chain 
control centers). Met name de as Rotterdam-Venlo is  een 
gunstige vestigingsplaats voor Europese DC’s. Los hiervan 
ontstaat er met E-fulfilment (E-warehousing, E-services, dis-
tributie) een nieuw specialisme. Voor webwinkels is E-
fulfilment  een kritische succesfactor en daar kunnen logistie-
ke dienstverleners met een goed concept van profiteren. Ook 
ontstaan er mogelijkheden voor stadsdistributiecentra. Over 
het algemeen opereren logistiek dienstverleners steeds 
meer in het vaarwater van groothandels, waarbij het eigen-
domsverschil van de goederen een belangrijk onderscheid 
is.  
 
Figuur 3  Zowel volume- als prijsstijging van logis-
tieke dienstverlening bovengemiddeld  

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
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Box: Sectormanager Transport en Logistiek 
 
Met continu bijsturen is ook in 2015 gezonde groei haalbaar!  
Aan de teruggang en jarenlange stabilisatie van de transport- en logistieke markt lijkt een einde gekomen. Het goederenver-
voer over de weg, via het spoor en over het binnenwater laat weer positieve groeicijfers zien. Logistieke dienstverlening is 
een van de transport deelmarkten met goede vooruitzichten. 
De tekenen van economisch herstel dienen zich dan wel aan, maar voor de komende jaren wordt uitgegaan van een lagere 
economische groei dan in de periode van voor de economische crisis. Na een periode van crisis en recessie ontstaat aldus 
een nieuwe realiteit van laagconjunctuur, waarbij volumefluctuaties, zowel positief als negatief, vaker en met grotere uitslagen 
dan voorheen voorkomen. Om gezonde groei mogelijk te maken moeten bedrijven in de transport- en logistieke sector zich 
aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden. 
Innovatie, ofwel vernieuwing, is hierbij het sleutelwoord. Vernieuwend ondernemerschap is gericht op het zien en realiseren 
van kansen om nieuwe producten, concepten, processen, organisatievormen of markten te introduceren door georganiseerde 
inspanningen, die voorheen niet bestonden. 
Innovaties beginnen met het herkennen van ontwikkelingen, deze vertalen naar kansen, keuzes hierin maken en uiteindelijk 
realiseren. Belangrijk voor ondernemers is dus dat zij continu de marktontwikkelingen in de gaten houdt en dit op hun bedrijf 
reflecteren. 
Bedrijven die willen groeien, moeten op zoek naar het bieden van toegevoegde waarde aan klanten. Tegelijkertijd zullen zij 
scherp moeten sturen op kosten en efficiency door processen optimaal in te richten, de juiste medewerkers aan boord te heb-
ben en de juiste stuurmechanismen in te richten. Dit is een continu doorgaand innovatief proces van het vertalen van de ont-
wikkelingen naar impact op de bedrijfsvoering tot aan het daadwerkelijk weer aanpassen van de bedrijfsvoering en de pro-
cessen. 
Alle voorgaande stappen zijn essentieel, maar moeten dan ook nog eens daadwerkelijk ingevoerd en opgevolgd worden. 
Stuurinformatie is dan belangrijk maar niet zonder dat de ondernemer weet waar hij vandaan kwam en waar hij naar toe wil.  
Als een bedrijf gestructureerd is, processen op orde heeft en continu de ontwikkelingen in de gaten houdt en die omzet in 
mogelijkheden, is gezonde groei in 2015 mogelijk. 
 
 
 
                                     Machiel Bode 
                                     ING Sectormanager Transport en Logistiek  
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Groothandel 
 

Groter handelsvo-
lume en blijvende 
prijsdruk   

• De groothandel kampt al drie jaar met dalende 
omzetten. Dit was in 2014 vooral te wijten aan (fors) 
lagere prijzen van olie en agrarische producten.  

• Onderliggend gaat het wel degelijk beter. Zonder 
grote prijseffecten steeg de omzet en ook het han-
delsvolume groeit weer (met 1,8% in 2015).  

• Toch staat de rentabiliteit over een breed front on-
der druk en is vernieuwing nodig voor een hogere 
productiviteit en toekomstbestendigheid. 

• Exportfocus loont. Gunstig is dat de wederuitvoer 
ook in 2015 sterker stijgt dan de totale export.  

 
Prijsdalingen vertekenen het beeld in de groothandel 
De groothandel kon het handelsvolume in 2014 voor het eerst 
sinds twee jaar weer opvoeren. In 2015 komt deze groei met 
het economisch herstel en voorzichtige consumptiegroei 
naar verwachting op 1,8% uit (figuur 1). Deze algemene lijn 
volgt niet uit de omzetontwikkeling en zal ook nog niet door 
alle groothandels worden herkend. In verschillende deelsec-
toren bepalen dalende prijzen het beeld, met de groothandel 
in agrarische producten en vooral de groothandel in grond-
stoffen voorop. Dit vertekent het beeld. Zonder de forse da-
ling van de olieprijs en de lagere staal- en agrarische prijzen  
zou het omzetcijfer in 2014 2-3% positief zijn uitgevallen dan 
nu (-2%). Hoewel de grootste prijscorrectie achter de rug 
lijkt, wordt veel stijging in 2015 ook niet verwacht.    
 
Figuur 1 Handelsvolume in stijgende lijn (j.o.j) 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 

Figuur 2 Export Groothandel vooral naar W-Europa 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau, %: verwacht groeicijfer BBP 2015 
 
Rentabiliteit en vernieuwing vragen aandacht 
De deflatoire effecten in verschillende categorieën verbloe-
men dus dat het onderliggend wel beter gaat met de groot-
handel. Het ondernemersvertrouwen steeg in 2014 van -10 
naar + 10 en het aantal faillissementen is in de eerste drie 
kwartalen met ruim 20% gedaald. Toch hebben groothandels 
tegelijkertijd moeite om de (inkoop)kosten door te bereke-
nen, waardoor de winstgevendheid onder druk blijft staan. 
Ook vragen structurele ontwikkelingen zoals het wegvallen 
van vraag door E-commerce aandacht en is extra focus nodig 
op het versnellen van innovatie en het gebruik maken van de 
mogelijkheden die ICT en big data bieden. De groothandel 
moet bewijzen dat grondige markt-product- en prijskennis in 
digitale wereld nog altijd belangrijke waarde heeft.  
 
Exportgerichtheid en -diversificatie loont  
Bijna de helft van de groothandelsafzet gaat naar het buiten-
land en hier is gezien de groei ook het meest te winnen. 
Vooral aan importzijde is de groothandel mondiaal, maar ook 
aan exportzijde is er ontwikkeling en zijn er kansen. Het 
meest exportgericht is de groothandel in bloemen en planten 
(67% export), het minst exportgericht is de groothandel in 
bouwmaterialen (8% export).  
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Groothandel agrarische producten 

Wereldgraanmarkt 
beeldbepalend   
• De omzet van de agrarische groothandel is in 2014 

per saldo gedaald als gevolg van prijsdruk.  
• Prijzen van graan (gerelateerde) producten bewe-

gen nog steeds boven het langjarig gemiddelde, 
waardoor per saldo wordt uitgegaan van een sta-
biele prijs in 2015.  

• Groothandels in bloemen en planten profiteren 
juist van betere prijzen en exportgroei. 9 van de 
10 grootste afzetlanden lieten in 2014 een stijging 
zien (alleen Rusland niet). 

• Hogere economische groei en verbetering in con-
sumentenbestedingen zijn een goed voorteken 
voor de groothandel in bloemen en planten. 

 
Figuur 1 Omzet agrarische GH daalt in 2014 

 
Bron: CBS, raming ING Economisch Bureau *tot en met derde kwartaal  
 
Lagere graanprijzen duwen omzet in de min 
Na een periode van dubbelcijferige omzetgroei in de jaren 
2010-2012 maakt de agrarische groothandel een pas op de 
plaats. De omzet daalde in de eerste drie kwartalen van 2014 
met 6% (figuur 1). Dit is vooral veroorzaakt door prijsdalin-
gen van akkerbouwproducten (70% van het sectortotaal) in 
de eerste helft van het jaar. In de eerste drie kwartalen moes-
ten groothandels een daling van bijna 9% incasseren. Lastig 
voor groothandels is wel dat de marge bij dalende omzetten 
toch vaak onder druk komt te staan. De graanprijs is een 
belangrijke graadmeter voor de sector (figuur 2). De gemid-
delde graanprijs ligt ondanks de daling van de afgelopen 
jaren nog altijd boven het langjarig gemiddelde. Ook zijn de 
voorraden nog ruim. Wel kan de vraag wat aantrekken. Op 
basis hiervan is de verwachting dat het omzetniveau zich zal 
stabiliseren of een lichte groei zal laten zien.  
 
Perspectief voor groothandels in bloemen en planten  
De groothandels in bloemen en planten kennen een totaal 
ander karakter wat dynamiek betreft (figuur 3). Waar akker-
bouwproducten vooral worden verhandeld op een 

Figuur 2  Graanprijzen in dalende lijn sinds 2012 

 
Bron: Int. Grains Council, index bevat o.a. tarwe, mais, sojabonen 
 
business to businessmarkt, worden bloemen en planten 
vooral afgezet op consumentenmarkten en speelt de export 
een voorname rol (in 67% van de gevallen tegenover slechts 
23% voor akkerbouwproducten). Schommelende wereld-
marktprijzen verstoren het beeld hier minder. Voor deze 
groothandels zijn de voortekenen voor 2015 met meer eco-
nomische groei in veel exportlanden positief.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3  Vooral de omzet van groothandels in ak-
kerbouwproducten (o.a. granen, zaden) steeg fors 

Bron: CBS *tot en met derde kwartaal 
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In de groothandel voor agrarische producten (akkerbouw-
producten en bloemen en planten) gaat in 2014 ca. € 44 mld 
om. Totaal telt de sector ruim 6.000 bedrijven, waarvan 
slechts 75 meer dan 50 medewerkers tellen. Het bedrijfsre-
sultaat(EBIT) laat voor de laatst bekende jaren een cijfer 
zien van ca. 1,5% (akkerbouwproducten) respectievelijk. 
3,5% (bloemen en planten). 

(Index 2010 = 100) 
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Groothandel voedingsmiddelen 
 

Omzetgroei voedings-
groothandel vlakt af 
 

• De omzet van groothandels in voedingsmiddelen 
stabiliseert. 

• Drankengroothandels boeken omzetgroei, omzet 
groothandels in voeding met algemeen assorti-
ment daalt verder. 

• De exportwaarde van voedingsmiddelen neemt 
toe. Het belang van de wederuitvoer in de totale 
export van voeding, dranken en tabak stijgt. 

 
Figuur 1 Omzetgroei voedingsgroothandel vlakt af 

 
Bron: CBS, *eerste drie kwartalen van 2014 
 
Prijsdruk dempt omzetstijging groothandel 
Sterke prijsstijgingen in (vooral) 2010 zorgden voor een hoog 
prijsniveau van veel voedingsgrondstoffen. In 2013 en 2014 is 
echter sprake van geleidelijke daling, waardoor omzetgroei 
vooral uit toename van de volumes moet komen en minder 
uit de prijsontwikkeling. De prijsdruk dempt daarmee de 
omzetstijging van de groothandel (figuur 1). Binnen de groot-
handel in voedings- en genotmiddelen zijn ruim 8.600 bedrij-
ven actief die gezamenlijk een omzet van ruim € 75 miljard 
genereren. Grofweg tweederde van de totale omzet wordt 
afgezet naar binnenlandse afnemers en een derde in het 
buitenland. De handel in aardappelen, groente en fruit levert 
een forse bijdrage aan de branche-omzet en is naar verhou-
ding sterker op het buitenland gericht dan de handel in ande-
re voedingsmiddelen. De totale export (door landbouw, voe-
dingsindustrie en groothandel) vertoont wat betreft voeding 
en dieren een sterk stijgende lijn (figuur 2). Zowel richting 
andere Europese landen als Amerika en Azië stijgt de ex-
portwaarde. De sterkste groei is gerealiseerd in de handel 
richting Azië. Voor de export van dranken en tabak zijn 
markten buiten Europa goed voor 31% van de export. 

Figuur 2 Exportwaarde voedingsmiddelen stijgt 
(eerste halfjaar, x € miljard) 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 
 
Wederuitvoer wint aan belang  
De totale uitvoer van voedingsmiddelen is het resultaat van 
de buitenlandse afzet door de landbouw, voedingsmiddelen-
industrie en groothandel. De waarde van de wederuitvoer is 
in de afgelopen 10 jaar veel sneller gestegen dan de waarde 
van producten uit Nederland. Ruim een kwart van de voe-
dingsexport betreft wederuitvoer (figuur 3), tegenover ruim 
een vijfde 10 jaar terug. Voor de categorie dranken en tabak 
doet de sluiting van de fabriek van Philip Morris de export 
van producten uit Nederland verder dalen. 
 
Figuur 3 Kwart voedingsexport is wederuitvoer 

 
Bron: CBS, cijfers over periode januari – augustus 2014 
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Groothandel non-food  

Terugkeer consument 
stimuleert groei 
  

• De groothandel in non-food producten is door het 
dal heen en kan in 2015 verder bouwen aan groei. 

• Naast een verwacht gunstig exportjaar, gaat de 
consument in 2015 meer bijdragen. Omzetgroei 
van >4% ligt in lijn der verwachting.  

• Kansen voor groothandels liggen in internationale 
ontwikkeling, vormen van combinaties van pro-
ducten, online en E-fulfilment activiteiten. 

 
Figuur 1  Omzet groothandel conjunctuurgevoelig, 
maar als exponent van de handel wel groeiende   

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
 
Omzet klimt verder uit het dal in 2015 
De groothandel in non-food consumentenproducten beweegt 
mee met de conjunctuur en is een graadmeter voor het han-
delsklimaat. De sector genereert in 2014 een omzet van ca.  
€ 77 mld. en is goed voor een kleine 20% van de totale 
sectoromzet. Na een inzinking in 2012 verbeterde de resulta-
ten in 2013 en 2014. Hiermee liep de sector wat vooruit op 
het economisch herstel. In 2015 kan de sector verder groeien 
door verbetering van de binnenlandse markt, maar ook 
doordat de exportkansen groeien. Naar verwachting zal de 
omzet de 3,5% groei van 2014 overtreffen (figuur 1). Wel 
hebben de afgelopen jaren aangetoond dat de buitenlandse 
omzet jaar op jaar kan fluctueren.  
  
Online winkelen bedreiging, maar ook kans  
Groothandels in non-food consumentenartikelen bevinden 
zich duidelijk in een veranderend speelveld. De snel toene-
mende E-commerce onder consumenten zorgt er ook voor 
dat er omzet voor de groothandel weglekt doordat er bij-
voorbeeld rechtstreeks bij de fabrikant wordt besteld. Toch 
biedt deze nieuwe werkelijkheid ook kansen voor groothan-
dels. Het gaat hierbij om het beleveren van webwinkels, het 
zelf openen van een webwinkel (direct kanaal) of het bieden 
van faciliteiten hiervoor.  

Figuur 2 Winkelomzet daalt, export en internet 
groeien (index 2010 = 100) 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
 
Internationale handelsbedrijven pur sang 
Groothandels in non-foodproducten behoren tot de meest 
internationale bedrijven in de sector. In dit segment komt dan 
ook de Nederlandse handelsgeest goed tot zijn recht. Dit 
komt doordat ook de importintensiteit van later weer geëx-
porteerde goederen groot is (figuur 3).De internationalise-
ring zet bovendien door. Zowel aan inkoop als aan verkoop-
zijde wordt veel zaken over de grens gedaan. De afgelopen 
jaren bood de export ook compensatie voor de zwakke bin-
nenlandse markt voor consumentenproducten. De toege-
voegde waarde van de groothandels ligt steeds meer in het 
omzetten van product- en marktkennis in combinaties van 
artikelen voor een bepaalde setting.   
 
Figuur 3 Importgoederen met de grootste export-
graad 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
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Groothandel kapitaalgoederen 

Bedrijfsinvesteringen 
geleidelijk het dal uit   
 

• Na een jaar van stabilisatie is er weer uitzicht op 
vooruitgang in 2015 voor de groothandel in kapi-
taalgoederen. 

• Er is een kentering zichtbaar in de bedrijfsinves-
teringen. Dit is te zien bij de investeringen in ma-
chines, maar bedrijven leggen vooral de prioriteit 
bij ICT-investeringen.  

• Voor 2015 wordt een groei van 3,7% voorzien. De 
groothandel in kapitaalgoederen zal hiermee in 
lijn groeien.  

 
Figuur 1 Omzet groothandel in kapitaalgoederen 
stabiliseert 

 
Bron: CBS *tot en met het derde kwartaal 2014 
 
Betere tijden in het vizier  
De groothandel voor kapitaalgoederen (waaronder trans-
portmaterieel, landbouwmachines en industriële machines) 
heeft de afgelopen jaren veel last gehad van het tegenvallen-
de investeringsklimaat en de terughoudendheid bij bedrijven 
om te investeren. De omzet bleef over de eerste drie kwarta-
len van 2014 nagenoeg stabiel. Dit betekent wel een verbete-
ring ten opzichte van de licht dalende omzet van de twee 
voorgaande jaren (figuur 1). Het perspectief voor de deel-
sector wordt dan ook beter. In 2014 is het producentenver-
trouwen aanmerkelijk verbeterd, ook dienen zich enkele 
jaren uitgestelde, maar noodzakelijke vervangingsinveste-
ringen aan.  
 
  
 
 
 
 

Figuur 2 Bedrijfsinvesteringen in opgaande lijn  

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
 
Bedrijfsinvesteringen wel erg ver weggezakt  
De Nederlandse bedrijfsinvesteringen zijn tussen 2009 en 
2013 met bijna 20% gedaald ten opzichte van 2008 (figuur 2). 
Dit is in verhouding tot de economische krimp erg veel. 
Sommige investeringen kunnen niet langer worden uitge-
steld, maar bedrijven zien ook nieuw perspectief. Naar ver-
wachting groeien de investeringen in 2015 weer met ruim 
3,5%. In 2014 werd vooral meer in ICT geïnvesteerd, maar 
ook industriële bedrijven investeerden weer meer in machi-
nes (figuur 3). In 2015 zullen naar verwachting meer bedrij-
ven gaan investeren. 
 
Figuur 3 Vooral investeringen in ICT stijgen weer 
(2010 = 100)  

 
Bron: CBS 
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De groothandel in kapitaalgoederen realiseert in 2014 
een omzet van ca. € 38 mld. De gemiddelde rentabiliteit 
(EBIT) van de sector schommelde de afgelopen jaren 
rond de 5% van de omzet, maar dit is vermoedelijk de 
afgelopen twee jaar iets teruggevallen. 38% van de € 38 
mld. omzet wordt afgezet in het buitenland, het resteren-
de deel in eigen land. 
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Groothandel grondstoffen (en halffabricaten)* 

Prijseffecten bepalen 
beeld grondstofhandel   
• Groothandels in grondstoffen en halffabricaten 

hebben beperkt geprofiteerd van industriële pro-
ductiegroei. 

• De negatieve prijsontwikkeling op de olie-, kolen- 
en staalmarkt werkt sterk door in de omzet. 

• De groothandel in chemische producten heeft de 
afgelopen jaren het best gepresteerd.   

• De groothandel in bouwmaterialen heeft na een 
opleving te maken met stabilisatie. Toch belooft 
2015 hier een beter jaar te worden.  

 
Figuur 1  Omzet GH Intermediaire goederen daalt 
voor het derde jaar op rij  

 
Bron: CBS *tot en met derde kwartaal 
 
Energiemarkt en prijseffecten treffen olie- en steenko-
lenhandel 
De omzet van de groothandel in intermediaire goederen 
daalt in 2014 opnieuw flink. Dit heeft alles te maken met de 
prijzen van commodities die al enkele jaren wegzakken of 
stabiel zijn. Dit kan niet opgevangen worden door het licht 
positieve volume-effect vanuit de industrie. De groothandel in 
kolen en olie (ca. 55% van de sectoromzet) heeft een moeilijk 
jaar achter de rug. Als gevolg van de schaliegas- en olierevo-
lutie en de zogenoemde ‘backwardation' (lagere termijnprijs 
dan spotprijs) was er minder handel in olie, daar kwam bij 
dat de olieprijs fors gedaald is, in de tweede helft van 2014. In 
de oliehandel zat dus zowel een negatief prijs als volume-
effect. Ook de kolenhandel wordt beïnvloed door de ontwik-
kelingen op de wereldwijde energiemarkt. Door een lagere 
vraag vanuit de Verenigde Staten is de prijs gedaald en wor-
den er meer kolen in Europese energiecentrales verstookt. 
Hier zat dus een flink positief volume-effect in. In de eerste 
drie kwartalen van 2014 steeg de kolenoverslag in de Rotter-
damse haven met 6% j.o.j. Al met al kan dit niet voorkomen 
dan de omzet van de groothandel in olie en steenkool met 
ruime dubbele cijfers daalt in 2014. De handel in olie zal in 
2015 naar verwachting nog niet veel verbeteren.  

Figuur 2 Groothandel in chemische producten ont-
wikkelt zich de afgelopen jaren het meest positief 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau *tot en met het derde kw. 
 
Bouwgroothandel kan in 2015 sterkst groeien  
Groothandels in grondstoffen en halffabrikaten kennen een 
uiteenlopende dynamiek. De groothandel in chemische pro-
ducten - die in vervaardiging van uiteenlopende producten 
worden gebruikt - is een stuk minder gevoelig voor prijsfluc-
tuaties en presteert over de afgelopen jaren het best van de 
deelsectoren. In 2015 wordt hier in lijn met de industriële 
productie een groei van 1-1,5% verwacht. De groothandels in 
bouwmaterialen en metaalwaren moeten na stabilisatie met 
de verwachte bouwproductiegroei van 2,5% in 2015 zelfs iets 
harder kunnen groeien, ook omdat de woningmarkt inmid-
dels hogere aantallen transacties laat zien.     
 
Figuur 3 Wereldhandel gaat vooruit, inkoopmana-
gers na een geleidelijke daling weer optimistischer 

 
Bron: NEVI,CPB *inkoopmanagersindex: >50 indiceert groei 
*Deze branche bevat o.a. groothandels in industriële grondstoffen, 
bouwmaterialen, metaal, metaalproducten en chemische producten 
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Box: Sectormanager Groothandel 
 
Vooruit in 2015 met nieuwe uitdagingen 
De omgeving van de groothandel verandert snel. De sector heeft te maken met veranderingen op macro- en op micro niveau. 
Op macro niveau veranderen de verhoudingen in de wereld en dit werkt in de verschillende sectoren door. Ook op microni-
veau is consumentengedrag in beweging. De rol van internet wordt steeds belangrijker. Waar we de afgelopen jaren vooral 
de invloed van internet bij consumenten en retail hebben gezien (webwinkels!), verandert internet nu ook de verhoudingen in 
het B to B segment. In het bijzonder voor handelsbedrijven met grote aantallen transacties en omvangrijke omzetvolumes is 
ICT succesbepalend. Zo helpt een verfijnder en actueler financieel inzicht bij betere in- en verkoopbeslissingen en assorti-
mentsvernieuwing. Er worden keuzes gemaakt voor met welk product, met welke afnemers en in welke landen kunnen er 
goede resultaten behaald worden. Met de commerciële mogelijkheden van ‘data analytics’ (big data) dient zich een nieuwe 
fase van vooruitgang aan voor de groothandel. Ook is er nog veel automatisering van papieren fysieke processen mogelijk. 
Met de toenemende automatisering maken groothandels een slag naar kennisintensievere bedrijven en dit vraagt ook om 
andere vaardigheden van medewerkers. Het aantrekken en inzetten van het juiste personeel is daarmee een belangrijke uit-
daging voor de toekomst. Voor 2015 wordt verder economisch herstel verwacht. Dit kan een gunstige invloed hebben op de 
groothandel. Verwacht wordt dat voor de binnenlandse groothandel de belangrijke consumenten bestedingen weer kunnen 
gaan toenemen. Ook gaan bedrijven weer investeren wat positief doorwerkt in de vraag naar handelsproducten. Internationaal 
zijn er vraagtekens (Rusland, Oekraïne, Midden Oosten), maar op andere vlakken verwachten we dat compensatie in de ex-
port mogelijk is (bijvoorbeeld Polen, Turkije). Al met al biedt 2015 de groothandel voldoende perspectief en zijn er kansen 
voor de sector om met innovatie aan de slag te gaan. 
 
 
 
 
                                    Marinus van der Meer 
                                    ING Sectormanager Groothandel 
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Detailhandel 
 

Beetje lucht, weinig 
adem voor retail 
  
 

• Na een sterk verval in de afgelopen jaren krabbelt 
de detailhandel overeind. Zowel in 2014 als 2015 is 
naar verwachting sprake van lichte groei in omzet. 

• De detailhandel krijgt daarmee wat lucht, maar 
kan niet tot rust komen. De komst van nieuwe spe-
lers leidt tot prijsdruk. 

• De komende jaren staan in het teken van een her-
structurering van het winkellandschap. Het aantal 
winkels in Nederland is dalende. 

 
Figuur 1  Detailhandel (omzet) in de plus 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 
 
Bescheiden groei  
De groei in omzet in de detailhandel bedraagt in 2014 naar 
verwachting iets meer dan een half procent. Het sterke verval 
in 2012 en 2013 wordt daarmee een halt toegeroepen. Hoe-
wel het consumentenvertrouwen nog wisselvallig is, trekken 
economische groei, dalende werkloosheid en stijgende 
koopkracht de consumentenbestedingen langzaam omhoog. 
Diverse subsectoren schrijven in 2014 voor het eerst in jaren 
weer positieve cijfers. Denk bijvoorbeeld aan (food) speci-
aalzaken die van 2008 tot en met 2013 hun omzet zagen da-
len. Ook de sector non-food kampte sinds 2009 met krimp, 
maar lijkt dit jaar de daling te kunnen stoppen. Binnen non-
food stijgt de omzet in 2014 onder andere in schoenen, con-
sumentenelektronica en doe-het-zelf. Deze trend zet zich 
door in 2015. Met een verwachte groei van 1,3% in omzet 
klimt de detailhandel geleidelijk uit het diepe dal.  

Figuur 2  Prijsdruk neemt toe (ontwikkeling prijzen 
detailhandel jaar-op-jaar in %) 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau. *2014 is jan-sep 
 
Prijsdaling in detailhandel 
De weg uit dit dal is echter voor sommigen nog lang en ge-
vuld met hindernissen. De detailhandel krijgt wel wat lucht, 
maar er is weinig ruimte om echt op adem te komen. Hoewel 
volume en omzet stijgen is er in vrijwel alle subsectoren 
sprake van hevige (prijs)concurrentie. In de periode januari-
september 2014 daalden de prijzen in de detailhandel met 
gemiddeld 0,4%. Nieuwe spelers, zowel online als offline, 
met aansprekende concepten winnen terrein en zetten ‘tradi-
tionele’ partijen onder druk. Een strijd op prijs is het gevolg. 
Niet iedereen kan hier in mee zoals blijkt uit de afname van 
het aantal winkels (vestigingen, figuur 3). Op veel plekken in 
Nederland is sprake van overcapaciteit aan winkelvloerop-
pervlak. De komende jaren zullen in het teken staan van een 
herstructurering van het winkellandschap. Daarbij zullen 
retailers hun positionering, locatie en onderscheidend ver-
mogen kritisch onder de loep nemen. 
 
Figuur 3  Aantal winkels neemt af 

 
Bron: CBS (excl. tankstations, markthandel, webwinkels), bewerking ING 
Economisch Bureau 
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Supermarkten 
 

Omzetgroei lager door 
prijsdruk in de winkel 
 

• Prijsconcurrentie vertraagt omzetgroei in de  
supermarkt. In 2015 wordt een stijging van 1,8% 
voorzien. 

• Consumenten letten in 2014 vooral meer op prijs en 
op gezondheid bij het doen van hun boodschappen. 

• Het aantal supermarkten stijgt. De groei zit bij de 
grote én de kleine winkels. 

 
Figuur 1  Omzetgroei zet door, maar is minder sterk  

 
Bron: CBS, * ramingen ING Economisch Bureau 
 
Vertraging van de omzetgroei in 2014 en 2015 
Ondanks het uitblijven van een algehele prijzenstrijd is er in 
2014 sprake geweest van forse prijsdruk in supermarkten. 
De omzetgroei die supermarkten realiseren komt daardoor 
vooral uit een toename van de verkopen. Ook in 2015 is naar 
verwachting sprake van een relatief beperkte prijsstijging 
waardoor het tempo van de omzetgroei lager is dan in eer-
dere jaren. 
 
Prijs en gezondheid winnen aan belang 
Gezonde voeding wordt voor consumenten belangrijker. Bij 
het kopen van voedingsmiddelen in de supermarkt blijft de 
grootste groep respondenten (41%) echter voornamelijk 
kijken naar wat iets kost voordat het in het boodschappenkar-
retje belandt. Sinds 2010 is het belang van prijs als selectie-
criterium iets gestegen. Ditzelfde geldt ook voor gezondheid 
terwijl ‘of een product lekker is’ aan belang heeft ingeboet. 
Hiermee is de prijs voor supermarkten nog altijd het meest 
uitgesproken middel om de productkeuze van consumenten 
te beïnvloeden.  
 
 

Figuur 2  Als ik voedingsmiddelen in de supermarkt 
koop let ik vooral op… (% consumenten) 

 
Bron: ING Economisch Bureau – Vraag van Vandaag 
 
Meer supermarkten na aantal jaar van daling 
Na meerdere jaren waarin het aantal supermarkten daalde, is 
in 2014 sprake van een duidelijke trendbreuk. Het aantal 
grote supermarkten (verkoopvloeroppervlakte >1.000 m2) 
stijgt door nieuwbouw en ombouw en uitbreiding van be-
staande winkels. Tegelijkertijd groeit de categorie kleine 
winkels (<400 m2) sterk door uitbreiding van het aantal  
stads-, stations en campuswinkels. Door het grotere aantal 
winkels neemt het totale (verkoop)vloeroppervlak toe tot 
bijna 3,8 miljoen m2. Ook voor 2015 staan er tientallen ver-
bouwingen en nieuwe winkels op stapel waarbij de minimale 
verkoopoppervlakte in veel gevallen 1.000 m2 bedraagt. 
 
Figuur 3  Aantal supermarkten stijgt tot 4.500 

 
Bron: Deloitte 
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Foodspeciaalzaken 
 

Omslag in  
omzetontwikkeling 
 

• Na een forse daling van de omzet heeft de branche 
de bodem bereikt. Zowel in 2014 als 2015 is naar 
verwachting sprake van een kleine groei. 

• Het aantal speciaalzaken daalt, maar winkels met 
een thematisch assortiment zijn in opkomst. 

• Consumenten kopen vaker biologische producten 
en de omzet van die producten in de speciaalzaak 
neemt toe. 

 
Figuur 1  Voorzichtige omzetstijging speciaalzaken  

 
Bron: CBS 
 
Omzetdaling komt tot een halt  
De omzet van speciaalzaken loopt in 2015 naar verwachting 
licht op nadat in 2014 het omslagpunt werd bereikt. De be-
scheiden groei is een welkome afwisseling. Het gat in de 
omzetontwikkeling sinds 2007 (-17,5%) is er echter nog lang 
niet mee gedicht. De sterke daling in de afgelopen jaren was 
zowel het gevolg van een aanhoudende krimp van het aantal 
speciaalzaken als een daling van de bestedingen in de be-
staande winkels. Dit laatste lijkt vooralsnog ten eind. 
 
‘Traditionele’ specialist op zijn retour 
Nederland kent circa 15.000 foodspeciaalzaken en daarbin-
nen vormen brood- en banketbakkers de grootste groep. In 
het winkelgebied vindt diversificatie plaats in het aanbod van 
speciaalzaken. In plaats van zaken die zich richten op een 
specifieke categorie als brood, vlees of AGF komen er meer 
winkels die een thematische insteek hebben. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om winkels die producten voeren uit een speci-
fieke streek of keuken (Mediterraan, Aziatisch) of zich richten 
op biologische voeding en/of gezondheid. 
 
 

Figuur 2  Aantal speciaalzaken neemt nog af 
(index 2010=100) 

 
Bron: CBS, Locatus 
 
Biologisch in de lift 
Voor een grote groep consumenten is prijs de doorslagge-
vende factor bij het doen van boodschappen.  Veel consu-
menten geven aan tegenwoordig meer biologische of dier-
vriendelijke producten te kopen dan een jaar eerder. Cijfers 
over bestedingen aan duurzame voeding laten zien dat con-
sumenten in 2013 ruim € 470 miljoen aan biologische pro-
ducten uitgaven. Dit was een stijging van ruim 13%. In de 
totale markt voor duurzame voeding hebben speciaalzaken 
een vergelijkbaar marktaandeel (13%) als binnen de totale 
foodmarkt  van retail & out-of home.  
 

Figuur 3  Toenemende aandacht voor  
biologische/diervriendelijke producten 

 
Bron: ING Economisch Bureau - Vraag van Vandaag 
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Kleding 
 

Kledingbranche in  
veranderend klimaat  
 

• De omzet van winkels in kleding neemt ook in 2014 
nog af. In 2015 lijkt het tij lichtjes te keren met een 
kleine plus in omzet. 

• Prijzen en marges staan onder druk. Er is een felle 
strijd gaande. Uit verschillende richtingen trachten 
sterke (inter)nationale spelers de Nederlandse 
markt te veroveren.  

• Niet iedereen kan aanhaken bij deze concurrentie-
strijd. De toenemende concurrentie leidt ertoe dat 
de lat steeds hoger wordt gelegd. Met name kleine-
re en middelgrote partijen hebben steeds meer 
moeite om te volgen.  

 
Figuur 1  Moeizaam (omzet)herstel winkels in kle-
ding  

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau, * 2014-2015 raming 
 
Ongunstig klimaat 
Na een redelijke start van 2014, verslechterde het klimaat 
voor de kledingsector. Vooral in het derde kwartaal waren de 
resultaten zwak. Na een natte en koele augustus maand volg-
de een onverwacht zachte maand september. Een valse start 
voor de najaarscollectie was het gevolg. Zowel september als 
oktober waren zwakke maanden voor de kledingverkoop.  
 
Druk op prijs en marge 
De dalende trend deed de, in de loop van het jaar, toene-
mende prijsdruk geen goed. Die zorgt er voor dat de omzet 
over geheel 2015 naar verwachting met 0,5% daalt (figuur 1). 
Naast weersinvloeden zet ook de opkomst van fast fashion en 
online kledingverkoop druk op prijzen en marges van win-
kels in kleding (figuur 2). Internationale ketens zoals Primark 
proberen hun stempel op de markt te drukken. Daarnaast 
groeit online. Pure players als Zalando en Wehkamp trachten 
met forse media bestedingen en gerichte (persoonlijke) on-
line marketing klanten binnen te halen en te houden. 

Figuur 2  Omzet, prijs en volume weer onder druk 
in 2014 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 
 
Volop in beweging 
De ontwikkelingen op de markt tonen aan dat kledingretail in 
Nederland volop in beweging is. De dynamiek in de sector is 
hoog. Cijfers van zowel CBS als brancheorganisatie INretail 
laten zien dat het aantal fysieke kledingwinkels (vestigingen, 
figuur 3) dalende is. Niet iedereen kan aanhaken bij de nieu-
we realiteit; een markt waarin flexibel en efficiënt ingespeeld 
moet worden op een snel veranderende vraag. Een markt 
ook waarin de lat steeds hoger wordt gelegd, zowel online 
als offline. Lichtpuntje voor alle partijen is dat de markt in 
2015 een klein beetje op adem kan komen. Een licht toene-
mende consumptie resulteert dan in een kleine toename van 
de omzet van winkels in kleding (+1%).  
 
Figuur 3  Minder winkels (vestigingen) in kleding 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 
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Schoenen 
 

Online zet grote passen 
in schoenenbranche 
 

• Na een forse daling van de omzet van winkels in 
schoenen in 2013 volgt in 2014 en 2015 slechts een 
licht herstel. 

• De opkomst van online spelers in schoenen heeft de 
markt opgeschud. Het online aandeel groeit ge-
staag door en de verwachting is dat internet rich-
ting 2025 een derde van de markt in handen krijgt. 

• Traditionele spelers hebben het moeilijk. Tot 2012 
nam het aantal (fysieke) winkels in schoenen nog 
toe, nu is sprake van sanering. Ketens kiezen voor 
crosschannel strategieën met een selectief aantal 
vestigingen. 

 
Figuur 1  Lichte groei omzet in schoenenwinkels 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau, *2014-2015 raming 
 
Traag herstel… 
Winkels in schoenen werden in 2013 hard getroffen; de om-
zet nam dat jaar met 9% af. Met name het eerste kwartaal 
verliep toen slecht, mede door weersomstandigheden, maar 
ook in de rest van 2013 werd verlies geleden. De markt kent 
een licht herstel in 2014, met naar verwachting een kleine 
plus (1%, figuur 1) in de omzet. Daarmee klimt de sector op 
relatief trage wijze uit het dal. Ook in 2015 zal het herstel 
moeizaam verlopen. ING Economisch Bureau verwacht dat 
jaar wederom slechts een kleine omzetstijging(+1%).  
 
…mede door concurrentie 
Belangrijke factor in de dalende omzet van winkels in schoe-
nen en het trage herstel is de invloed van (online) concurren-
ten. Sinds de komst van Zalando is de sector veranderd. GfK 
meldt over het eerste half jaar een online aandeel in schoe-
nen van bijna 17% (figuur 2). In 2013 lag het online aandeel 
nog op ruim 13%. De omzet van pure online spelers (pure 
players) wordt niet meegeteld in de (omzet)cijfers van CBS.  

Figuur 2  Online aandeel schoenen neemt toe 

 
Bron: GfK, bewerking ING Economisch Bureau. *2014 o.b.v. 1e helft jaar 
 
Sanering in de winkelstraat 
Het toenemende aandeel van online schoenenverkoop gaat 
ten koste van de omzet van fysieke winkels. ING Economisch 
Bureau verwacht ook de komende jaren nog een forse stij-
ging van het online aandeel tot 30% à 35% in 2025. Een sane-
ring in de winkelstraat is daarom onvermijdelijk. Ketens die 
weten te overleven kiezen voor crosschannel strategieën met 
een selectief aantal vestigingen. Ook veel kleine en middel-
grote partijen sluiten, al dan niet vrijwillig, hun deuren. Aan 
de hand van cijfers van het CBS (figuur 3) is te zien dat de 
opkomst van internet in eerste instantie onderschat is. Tot 
2012 nam het aantal winkels (vestigingen) in schoenen nog 
toe. In zowel 2013 als 2014 was sprake van een afname van 
het aantal winkels.  
 
Figuur 3  Aantal winkels in schoenen (vestigingen) 
neemt af 

Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 

-2,2% 

2,0% 

-3,8% 

-8,8% 

+1,0% +1,0% 

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

in mrd euro 

Omzetgroei (linker-as) Totale omzet (rechter-as)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2010 2011 2012 2013 2014*

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

   



Ondernemen in 2015 69 home

9 
D

et
a

il
h

a
n

d
el

Woninginrichting 
 

Beperkt herstel  
woninginrichting  
 

• Hoewel de opleving in de huizenmarkt anders zou 
doen vermoeden wachten winkels in woningin-
richting nog op herstel, dat in 2015 moet komen. 

• Consumenten lijken minder geld beschikbaar te 
hebben voor woninginrichting. Huizenkopers zijn 
door strengere eisen aan hypotheken gebonden aan 
een strakker budget. 

• Daarnaast worden winkels in woninginrichting van 
diverse kanten onder druk gezet. Verschillende 
sectoren wensen een graantje van de omzet mee te 
pikken. Hierdoor wordt het herstel beperkt. 

 
Figuur 1  Omzet winkels in woninginrichting met 
moeite naar plus 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau *2014-2015 raming 
 
Stabilisatie woninginrichting 
De opleving in de huizenmarkt biedt de sector woningin-
richting hoop op herstel. De realiteit is echter vooralsnog 
anders. Tot en met september 2014 verloren winkels in wo-
ninginrichting volgens cijfers van het CBS ruim 1% aan omzet 
ten opzichte van het voorgaande jaar. De verwachting is dat 
2014 uitkomt op een min in omzet van precies 1%. Dit komt 
bovenop de circa 1,5 miljard aan verloren omzet sinds 2007. 
Wel positief is dat de vrije val van de sector ten einde lijkt. 
Het derde kwartaal van 2014 liet voor het eerst sinds 2008 
positieve cijfers zien. Voor 2015 wordt een licht herstel van 
de omzet voorzien (+1%, figuur 1).  
 
Strenger 
Dat de stijgende huizenverkoop vooralsnog niet leidt tot een 
sterke groei in woninginrichting kan deels verklaard worden 
uit strengere hypotheekeisen en het verlagen van (hypo-
theek)schulden. Hierdoor is minder ruimte beschikbaar voor 
uitgaven aan woninginrichting. Dit ondanks een lichte stijging 
van de koopkracht gedurende 2014 en 2015. 

Figuur 2  Omzet woninginrichting in 3e kwartaal 
2014 naar plus 

 
Bron: Kadaster, bewerking ING Economisch Bureau.  
 
Woonzaken onder druk 
Ook concurrentie uit andere branches zet speciaalzaken in 
woninginrichting onder druk (figuur 3). Woonwarenhuizen, 
discounters, doe-het-zelf zaken / bouwmarkten en tuincentra 
worden actiever in deze markt. Ook partijen zoals super-
markten, bloemenwinkels, kledingwinkels, markthandel,  
cadeau winkels en zaken in huishoudelijke artikelen hebben 
in meer of mindere mate artikelen in woninginrichting in hun 
assortiment opgenomen. Webshops zitten evenmin stil; het 
online kanaal groeit snel. De invloed van Marktplaats (twee-
dehands) mag evenmin worden vergeten. Meer spelers op 
een kleiner veld betekent dat de concurrentie toeneemt en 
de lat steeds hoger wordt gelegd. Onderscheidend ver-
mogen wordt nog belangrijker. 
 
Figuur 3  Sanering aantal winkels (vestigingen) in 
woninginrichting 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 
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Doe-het-zelf 
 

Licht herstel in fel  
bestreden DHZ markt  
 

• Na een fors omzetverlies in de afgelopen jaren is de 
daling in de doe-het-zelf markt gestuit. Het herstel 
van de huizenmarkt en het lage btw-tarief op ver-
bouwingen en renovaties helpt de sector uit het dal. 

• Ook in 2015 moet de huizenmarkt voor een positie-
ve impuls zorgen. Het einde van de lage btw-
maatregel kan resulteren in een relatief hoge om-
zet gedurende de eerste helft van 2015 en een rusti-
gere tweede helft van het jaar. 

• Er wordt fel gestreden om marktaandeel. Nieuwe 
concurrenten uit het buitenland en online drukken 
hun stempel op de markt. Prijsdruk is het gevolg. 

 
Figuur 1  Omzet winkels in doe-het-zelf stijgt 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau *2014-2015 raming 
 
Lucht voor doe-het-zelf 
De crisis op de huizenmarkt resulteerde de afgelopen jaren 
in forse omzetdalingen op de doe-het-zelf markt. In 2013 
werd de neergang nog eens versterkt door een ongunstig 
(koud) voorjaar. In 2014 was sprake van een milde winter en 
een goed voorjaar. Mede daardoor kende 2014 een betere 
start. Belangrijk was uiteraard ook het herstel van de huizen-
markt (figuur 2)en het lage btw-tarief op verbouwingen en 
renovaties. In dat licht bezien is het herstel (+2% omzet in 
2014, figuur 1) enigszins tegenvallend. De markt verloor 
namelijk sinds 2007 een kwart van de omzet. Wel is hiermee 
de daling gestuit en is sprake van enige lucht voor winkels in 
doe-het-zelfartikelen. De verwachting is dat die trend ook in 
2015 doorzet. ING Economisch Bureau raamt een stijging in 
de omzet van 2%. Het herstel van de huizenmarkt moet ook in 
2015 een positieve impuls genereren voor de doe-het-zelf 
markt. Lastig is wel dat de lage btw-maatregel in juli 2015 
afloopt. Dit kan tot een drukke eerste helft van 2015 leiden. 
 

Figuur 2  Woningverkoop trekt aan (1e kwartaal t/m 
3e kwartaal per jaar) 

 
Bron: Kadaster, bewerking ING Economisch Bureau.  
 
Strijd op meerdere fronten 
Door de sterke neergang in de markt gedurende de afgelo-
pen jaren is de concurrentie fel. Ook omdat nieuwe spelers 
zich aan het front hebben gemeld. Het Duitse Hornbach 
breidt langzaam uit, maar weet regionaal haar stempel op de 
markt te drukken. Ook Bauhaus hoopt op termijn hetzelfde te 
kunnen doen. Ondertussen hebben online partijen als 
Bol.com en Wehkamp zich eveneens opgeworpen als alter-
natieve leveranciers van materiaal en gereedschap. Markt-
leider Intergamma probeert deze aanval crosschannel te 
counteren. Daarnaast trachten veel bouwmarkten hun volume 
te verdedigen door andere segmenten aan te boren zoals 
woninginrichting en tuinieren. Voor zelfstandige doe-het-zelf 
zaken zijn dit soort uitvluchten lastig. Zij dreigen in het ge-
drang te raken door oplopende prijsdruk (figuur 3) en krap-
pere marges.  
 
Figuur 3  Prijsdruk DHZ neemt toe 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau. 2014 is jan-sep 
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Consumentenelektronica 
 

Strijd om consument in 
elektronica 
 

• Winkels in consumentenelektronica zien in 2014 
hun omzet naar verwachting (gemiddeld) licht stij-
gen na een teleurstellend 2013.  

• Dit neemt niet weg dat voor iedere euro hard ge-
streden moet worden. De concurrentie blijft hevig. 
Consolidatie zorgt voor een teruglopend aantal spe-
lers, die de lat voor elkaar steeds hoger leggen. 

• Oplopende prijsdruk toont aan dat de sector moeite 
heeft consumenten te verleiden. Innovatie met 
meer toegevoegde waarde richting consument is 
essentieel. 

 
Figuur 1  Licht herstel (omzet) winkels in consu-
mentenelectronica 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 
 
Strijden voor iedere euro 
Winkels in consumentenelektronica kenden een zeer moei-
zaam 2013, toen de omzet met 8,5% daalde. Voor 2014 was 
de hoop onder meer gevestigd op grote sportevenementen 
zoals de Olympische Winterspelen en het WK Voetbal. Af-
gaande op cijfers van het CBS, lijken deze evenementen 
echter enigszins teleurstellend te zijn geëindigd voor winke-
liers. Desalniettemin ligt voor geheel 2014 wel een kleine 
groei in het verschiet (omzet +1,5%, figuur 1). Er worden 
meer producten verkocht, maar dit gaat wel ten koste van 
marge en prijs. De prijsdruk in de markt is gedurende het 
afgelopen jaar weer toegenomen (figuur 2). Er wordt fel ge-
streden om iedere euro. Deze strijd gaat ten koste van klei-
nere en middelgrote partijen. De sector consolideert. Alleen 
de sterkste online en offline (crosschannel) partijen overle-
ven. Mogelijk dat de komst van Amazon nog meer olie op het 
vuur zal gooien. Partijen zullen het moeten doen met de hui-
dige taart, want ook 2015 biedt weinig ruimte voor groei 
(omzet +1%).  

Figuur 2  Prijsdaling tv’s, audio en video appara-
tuur neemt weer toe (prijs jaar-op-jaar in %)  

 
Bron: CBS (jaarmutatie prijsindex CPI afgeleid), bewerking ING Econo-
misch Bureau.  
 
Toegevoegde waarde 
Consumenten worden kritischer op hun uitgaven. De elektro-
nicabranche lijkt de afgelopen jaren meer moeite te hebben 
de consument te verleiden. Dit is deels te wijten aan econo-
mische tegenslag, maar ook deels door een gebrek aan in-
novaties met voldoende toegevoegde waarde. Zo worstelt 
het televisie segment al enige tijd om te ontsnappen aan een 
verzadigde markt. Volgens onderzoeksbureau GfK slaagt  
het audio segment hier wel in. Streaming audio (muziek via 
internet / netwerken) spreekt consumenten aan en biedt een 
meerwaarde ten opzichte van oudere producten. Ook andere 
segmenten hopen op een toenemende rol van connectiviteit. 
Zo hebben LG en Samsung (slimme) wasmachines met wifi 
geïntroduceerd. Daarnaast wordt met smart gewacht op de 
doorbraak van nieuwe gadgets zoals smartwatches.  
 
Figuur 3  Ontwikkeling aantal winkels (vestigingen) 
in consumentenelektronica 

 
Bron: CBS (*2014 is voorlopig), bewerking ING Economisch Bureau 
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Persoonlijke verzorging 
 

Persoonlijke verzorging 
op kruispunt 
 

• Winkels in persoonlijke verzorging kennen naar 
verwachting een lichte groei in omzet in zowel 2014 
als 2015. 

• De opkomst van discountformules zet met name 
drogisterijen onder druk. De traditionele ketens 
worden verder een strijd op prijs ingetrokken. Zelf-
standige drogisterijen hebben het moeilijk. 

• De sector is hiermee in een fase van transitie aan-
gekomen. Net als in andere non-food sectoren 
wordt, onder druk van concurrentie, de lat hoger 
gelegd en een ‘nieuw midden’ gecreëerd.  

 
Figuur 1  Omzet persoonlijke verzorging stabiel 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau. * betreft drogisterijen en 
parfumerieën, 2014-2015 raming 
 
Snelkookpan 
De omzet binnen de sector persoonlijke verzorging steeg in 
2013 lichtjes (figuur 1). Daarbij was echter wel onderscheid 
te maken tussen drogisterijen en parfumerieën. Binnen de 
categorie drogisterijen daalde het volume sterk. De opkomst 
van (branchevreemde) discountformules (zoals Action en Big 
Bazar) zorgt er voor dat drogisterijen in een snelkookpan 
terecht zijn gekomen. De grotere (traditionele) ketens zijn 
verplicht de strijd aan te gaan, leidend tot een verder stijgen-
de prijsdruk (promotiedruk).  
 
Zelfstandige drogisten hebben het moeilijk. Volgens het CBS 
daalde het aantal (drogisterij)bedrijven zowel in 2013 als 
2014. Dit heeft echter geen gevolgen voor het aantal vesti-
gingen, dat nog steeds stijgt (figuur 2). Veel ketens proberen 
hun footprint nog altijd te vergroten. Dit geldt tevens voor 
parfumerieën. De sector persoonlijke verzorging is daarmee 
een uitzondering binnen non-food. Het online aandeel is ech-
ter ook (vooralsnog) relatief laag in vergelijking met andere 
non-food sectoren en ligt rond de 5% (GfK). 

Figuur 2  Minder bedrijven, meer vestigingen dro-
gisterijen

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau.  
 
Fast care 
Ook in 2014 en 2015 blijft de druk hoog. De omzet stijgt in die 
jaren naar verwachting slechts licht (0,5% en 1%). Dat bete-
kent dat de strijd om de klant onverminderd hard doorgaat. 
Gezien de economische situatie en (prijs)kritische consument 
zal de opmars van discounters aanhouden. De sector koerst 
onder deze druk op een transitiefase af, waarbij formules een 
nieuwe koers zullen moeten ontdekken. Ontwikkelingen in 
andere non-food sectoren kunnen daarbij ook hun intrede 
doen in persoonlijke verzorging. Het traditionele midden van 
waaruit de gehele markt wordt bediend, maakt daarbij plaats 
voor twee stromingen. Enerzijds wordt het grootste deel van 
de markt afgedekt door (crosschannel) partijen die pro-
ducten op efficiënte wijze goedkoop en snel verhandelen; het 
nieuwe midden (fast care, figuur 3). Anderzijds is plek voor 
een kleiner ‘premium’ segment met formules die niet afhan-
kelijk zijn van prijsdruk, maar hun toegevoegde waarde ont-
lenen aan uitzonderlijke positionering.  
 
Figuur 3  Sector in transitie 

 
Bron: ING Economisch Bureau 
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Automotive 
 

Herstel autoverkoop in 
2015 
 

• Het gaat in 2014 niet goed met de autoverkoop. 
Naar verwachting daalt de markt tot 375.000 regi-
straties. Vooral particulieren laten het afweten. 

• De autoverkoop wordt meer afhankelijk van de 
zakelijke markt. Die krijgt in 2015 een extra impuls 
door een hogere vervangingsvraag en aanscher-
ping van het fiscale stelsel per 2016.  

• De verkoop van occasions van autobedrijven aan 
consumenten heeft zich hersteld en koerst af op 
groei. Er is sprake van licht stijgende prijzen. De 
aftersalesmarkt blijft echter onder druk. 

 
Figuur 1  Fiscale stimulans zorgt voor groei auto-
verkoop in 2015 (x 1.000 nieuwe registraties) 

 
Bron: VWE Voertuiginformatie en -documentatie, bewerking ING Eco-
nomisch Bureau, *2014-2015 raming ING 
 
Zwak 2014 
De Automotive sector kent wisselende ontwikkelingen in 
2014. De verkoop van nieuwe auto’s krimpt ineen en ook de 
aftersales markt blijft onder druk. Positief is dat de occasion-
verkoop van autobedrijven aan consumenten in 2014 licht is 
verbeterd (+1,3% t/m nov’14) en dat er bij de bedrijven die 
dit professioneel hebben ingericht meer omzet is gereali-
seerd. Probleem in de nieuwverkoop van auto’s is met name 
de particuliere markt die het laat afweten. Het kopen van een 
nieuwe auto staat laag op de prioriteitenlijst van consumen-
ten. Er is nog te veel onzekerheid omtrent de eigen financiële 
positie. Particulieren rijden langer met hun huidige auto door 
of kiezen voor een (goedkopere) gebruikte auto. Iets wat dus 
terug te zien is in de occasionmarkt. De markt voor reparatie 
en onderhoud lijkt daarentegen nog steeds onder druk te 
staan. Cijfers van het CBS wijzen weliswaar op een toene-
mende omzet in onderdelen, maar een afname in omzet van 
garagehouders. Onderhoudsintervallen van auto’s worden 
langer, terwijl de gemiddelde kilometrage van automobilis-
ten een dalende trend laat zien. 

Figuur 2  Rendement dealers neemt verder af 

 
Bron: BOVAG, bewerking ING Economisch Bureau. *2014 is 1e helft jaar 
 
Zakelijk gedreven herstel 2015 
De nieuwverkoop zal naar verwachting flink stijgen in 2015 
met een raming van 465.000 nieuw geregistreerde perso-
nenauto’s. Deze opmars is te danken aan een grotere zakelij-
ke vervangingsvraag. De zakelijke markt registreerde in de 
jaren 2011 en 2012 veel auto’s. Daarvan kan een belangrijk 
deel gedurende 2015 en 2016 in aanmerking komen voor 
vervanging. Door fiscale aanscherping van de bijtelling in 
2016 zal daarnaast een deel van de zakelijke registraties naar 
voren worden getrokken van 2016 naar 2015. In 2016 is het 
waarschijnlijk dat de markt weer een terugval kent.  
De particuliere markt blijft tegelijkertijd zwak. Wel is de ver-
wachting dat private lease de komende jaren een belangrijk 
fenomeen kan worden in deze markt en particuliere automo-
bilisten weer richting nieuwe auto’s kan trekken.  
Voor dealerbedrijven geldt verder dat een sterke positie op 
de zakelijke (lease)markt essentieel is om volume te bewerk-
stelligen. Daarnaast is een pro-actief marketingbeleid op het 
gebied van aftersales steeds meer noodzaak geworden om 
de werkplaats te vullen. Niet iedereen zal hierin mee kunnen. 
Een verdere consolidatieslag onder dealerbedrijven is on-
vermijdelijk. 
 
Figuur 3  Minder vestigingen dealers door consoli-
datie  

 
Bron: BOVAG (dealerfilialen), bewerking ING Economisch Bureau 
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Box: Sectormanager Food en Retail 
 
Heeft u al een visie op de toekomst van uw winkelgebied? 
Retail zit op dit moment midden in een transitie. Door de economische crisis, het succes van internet als verkoopkanaal, de 
opkomst van value retail, maar vooral de veranderende consument blijkt het traditionele retailen niet meer te werken. Steeds 
meer retailers stoppen min of meer vrijwillig of gedwongen met hun winkel. Dit alles heeft een negatieve impact op de winkel-
straat, waar leegstand een groot probleem vormt. Maar niet overal. Op sommige locaties is er een tendens naar meer en gro-
ter. Daar zoeken internationale ketens als Primark, Forever21, Uniqlo en @Other Stories grote panden. Er ontstaat dus een 
kloof tussen kansrijke en kansarme winkelgebieden. Hoewel er door genoemde ontwikkelingen een teveel is aan vierkante 
meter winkelvloeroppervlak zijn investeringen in kansrijke winkelgebieden naar mijn mening nog mogelijk en noodzakelijk. 
Daartegenover staat echter dat er een sanering moet plaats vinden in kansarme winkelgebieden. 
De aanpak van winkelleegstand is een zaak van overheden, vastgoedeigenaren en retailers. Ieder van deze partijen heeft een 
belang bij gezonde winkelgebieden. Wat mij echter opvalt, is het onbegrip van partijen jegens elkaar en het wijzen naar elkaar 
als het aankomt op het ondernemen van actie. In de studie Winkelgebied 2025 heeft ING de problematiek inzichtelijk proberen 
te maken. Hiermee wil ING een brug slaan tussen de 3 partijen om deze met elkaar aan tafel te krijgen. Het is een gezamenlij-
ke verantwoordelijkheid waarbij de markt voor een oplossing zou moeten zorgen en de overheid hiervoor de kaders stelt. Mij 
wordt veelal gevraagd om met concrete aanbevelingen te komen voor de kleine retailer. Wat zouden zij morgen moeten 
doen? 
Ik heb hierover flink wat discussie mogen bijwonen en wat mij hierin opvalt, is dat de discussie vaak gaat over losse stoepte-
gels, overlast van fietsen en hondenpoep of de sinterklaasverlichting. Een langjarige visie ontbreekt en het zou toch de retailer 
moeten zijn die hierin het voortouw neemt. Waar staat het winkelgebied over pakweg 3 - 5 jaar, wie is de consument die daar 
winkelt en welke aanbod van winkels past daar goed bij. Samenwerking is daarbij essentieel, ook tussen retailers onderling. 
Waarom worden ervaringen en best practices nog zo weinig gedeeld. Alsof kennis delen een bedreiging vormt. Ook een 
mogelijke relocatie naar een goedkopere locatie zou met open vizier bekeken moeten worden alsmede flexibilisering van de 
kosten. Maar het belangrijkste is nog: kom in actie, beter nu dan morgen! 
 
 
 
 
 
 
                         Dirk Mulder 
                         ING Sectormanager Food en Retail 
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Agrarische sector 
 

Exportgroei houdt in 
2015 aan dankzij 
goedkopere euro 
 

• In 2014 was de groei van productie- en exportvolu-
mes hoog. Door gemiddeld lagere prijzen groeide 
de exportwaarde in een lager tempo. Prijsvorming 
en saldi waren goed in zuivel, akkerbouw, sierteelt, 
vleespluimvee en zeugenhouderij. Houders van 
legpluimvee en vleesvarkens en telers van groen-
ten en fruit hadden een minder goed jaar. 

• 2015 wordt het jaar van verdere exportgroei, dank-
zij de goedkopere euro en de creativiteit en han-
delsgeest van de gehele Nederlandse agri-keten om 
steeds weer nieuwe markten te bereiken. 

• De glastuinbouw en de intensieve veehouderij zul-
len zich nog meer moeten onderscheiden met tech-
nologische innovaties, conceptontwikkeling en 
energiebesparing of –productie.  

 
Figuur 1 Groei exportwaarde zwakte in 2014 af 

Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 
 
Hoge productie- en exportgroei in 2014, lagere prijzen 
De agrarische sector kende in de eerste drie kwartalen een 
forse groei van het productievolume. Volgens het CBS was 
deze liefst 8% hoger dan een jaar eerder. Ook liet de land- 
en tuinbouw wederom zien hoe belangrijk haar bijdrage is 
aan ‘Nederland Handelsland’. Hoewel de groei van de ex-
portwaarde in 2014 door gemiddeld lagere prijzen minder 
uitbundig was dan in 2013 (figuur 1) groeide deze nog wel, 
terwijl die voor het totale Nederlandse exportpakket kromp. 
In de eerste drie kwartalen van 2014 daalde de totale ex-
portwaarde met 0,5%, maar die van de agri-export steeg met 
1,2% (tot € 59 miljard). Het uitvoervolume nam naar schatting 
toe met ruim 3%, de afzetprijzen daalden met circa 2%. 

Figuur 2 Lagere eurokoers 2015 impuls voor export 

 
Bron: ING Economisch Bureau 
 
Positieve uitschieters in 2014 waren wederom de melkvee-
houderij en de akkerbouw. Kwekers van snijbloemen en 
potplanten hebben na een minder 2013 ook een goed jaar 
achter de rug. De exportwaarde groeide weer dankzij een 
positieve prijsontwikkeling. Zeugen- en vleespluimveehou-
ders boekten bovengemiddelde rendementen: na drie kwar-
talen ruim 30% hoger dan in de periode 2006-2013. De sec-
toren vleesvarkens en legpluimvee kenden tot en met het 
derde kwartaal 15% respectievelijk 20% lagere saldi dan het 
langjarig gemiddelde in deze periode. 
 
Verdere exportgroei in 2015 
2015 biedt een versterking en - via de particuliere consump-
tie - verbreding van de economische groei. Dit is positief 
voor de afzet van agrarische producten, onder meer sierteelt, 
varkens- en kalfsvlees. De agri-export kan waar het markten 
buiten de EU betreft bovendien profiteren van de goedkope-
re euro (figuur 2). De Russische importstop heeft ook in 2015 
nog invloed op een deel van de agrarische sector en zal voor 
neerwaartse prijsdruk blijven zorgen in bijvoorbeeld de 
groenten- en fruitsector. De vogelgriep kan ook in het begin 
van 2015 nog economische consequenties hebben, onder 
meer in de vorm van tegenvallende prijzen voor broedeie-
ren. De melkveehouderij draait in 2015 een gemiddeld jaar, 
met in de eerste helft matige en in de tweede helft licht boven 
gemiddelde prijzen. Voor akkerbouwers zijn in het seizoen 
2014/15 pootgoed en suikerbieten de trekkers. 
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Akkerbouw 
 

Pootgoed en suikerbie-
ten stuwen rendement 
 

• Pootgoed en suikerbieten zijn in het huidige pro-
ductieseizoen voor akkerbouwers de trekker voor 
een goed rendement.  

• Na twee prima seizoenen voor telers van consump-
tieaardappelen en uien, zijn de vooruitzichten voor 
het seizoen 2014/15 minder goed. 

• Groei internationale vraag en sterke logistieke en 
innovatieve uitgangspositie zijn gunstig voor het 
toekomstperspectief van akkerbouwers. 

 
Figuur 1  Akkerbouwareaal* blijft op peil, areaal 
zaaiuien 70% hoger dan in 2000 

 
Bron: CBS; * in hectare. 
 
Geen verdere groei akkerbouwareaal in 2015 
Het totaal areaal voor akkerbouwgewassen daalde sinds 
2000 met 100.000 hectare (-16%), maar 2013 en 2014 waren 
groei-jaren. Voor de belangrijkste gewassen is er sinds 2008 
sprake van stabilisatie of lichte groei (figuur 1). De opper-
vlakte zaaiuien groeide sinds 2000 het meest, met bijna 70% 
tot ruim 22.000 hectare in 2014. In het huidige seizoen is het 
areaal 2% hoger, maar voor poot- en plantuien liefst 20%.  
Door het toenemend areaal en een hoge opbrengst per hec-
tare was de oogst in 2014 hoog: 10% meer consumptieaard-
appelen en 9% meer uien. Het hoge aanbod zorgt dit seizoen 
tot nu toe voor lagere prijzen dan in de vorige twee seizoe-
nen (figuur 2 en 3). 
Vooral voor telers van consumptieaardappelen lijkt 2014/15 
een minder goed seizoen te worden. Een verdere toename 
van het areaal in 2015 ligt dan ook niet in het verschiet. Con-
sumptieaardappelen zijn tot nu toe slecht geprijsd. De neer-
waartse tendens zette zich in de tweede helft van vorig sei-
zoen al in. Omdat er veel op contractbasis wordt geteeld, kan 
de omzetderving beperkt blijven. Voor uientelers zijn de 
prijzen na een valse start inmiddels redelijk. Het kostprijsni-
veau van tien cent lijkt binnen handbereik. De export loopt als 
een trein. Groeimarkt Rusland is voorlopig uit beeld, maar 

Figuur 2 Slecht begin prijs* consumptieaardappe-
len seizoen 2014/15 

 
Bron: LEI; * in euro’s per 100 kilogram. 
 
bestaande en nieuwe markten vangen dit op. Telers van 
pootgoedaardappelen en suikerbieten gaan een prima jaar 
tegemoet. De afzet van pootgoed naar Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten, maar ook naar Rusland, verloopt goed. 
 
Toekomstperspectief akkerbouwers goed 
Het exportperspectief voor telers van aardappelen en uien is 
vanwege de nog fors groeiende wereldbevolking, de voor-
aanstaande exportpositie van Nederland en het hoge kennis- 
en innovatieniveau (met Solynta’s hybride aardappel als Na-
tionaal Icoon 2014 als boegbeeld) goed. Akkerbouwers lo-
pen echter ook risico’s. De grondprijzen blijven in Nederland 
een opwaartse tendens vertonen, de weersomstandigheden 
worden extremer en akkerbouwers hebben nog wel eens de 
neiging kwantiteit te laten prevaleren boven kwaliteit.  
 
Figuur 3 Uienprijs* herstelt zich na slechte start 

 
Bron: LEI; * in euro’s per 100 kilogram. 
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Sierteelt 
 

Markt voor bloemen en 
planten bloeit op 
 

• Kwekers van snijbloemen en potplanten hebben 
een goed jaar achter de rug dankzij hogere prijzen.  

• Door economisch herstel en een goedkopere euro 
ontwikkelt de export zich goed. 

• Schaalvergroting  door uitval kleine bedrijven. In 
2020 zijn er nog circa 1.350 kwekers over. Het are-
aal potplanten blijft in tegenstelling tot dat voor 
snijbloemen op peil. 

 
Figuur 1 2014 goed jaar voor sierteeltexport 

 
Bron: HBAG Bloemen en Planten en VGB, bewerking ING Econ. Bureau. 
 
Omzet- en exportgroei in 2014 hoopgevend voor 2015 
2014 was een goed jaar voor de kwekers van snijbloemen en 
potplanten. Tot en met oktober lag de gemiddelde omzet-
groei per maand op 3,6% voor snijbloemen en op 3,0% voor 
potplanten. De volumegroei was minimaal, dus vooral de 
positieve prijsontwikkeling was bepalend voor de omzet-
groei. Ook de exportwaarde groeit weer in 2014, nadat on-
der invloed van de recessie 2013 een krimpjaar bleek (figuur 
1). De exportwaarde van bloemen en planten is tot en met 
oktober 3% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 
2013, tot € 4,6 miljard. Op jaarbasis is de stijging bij de plan-
ten (+5,7%, tot € 1,8 mrd) groter dan bij de snijbloemen 
(+1,9%, tot € 2,8 mrd). De uitvoer naar de top-10 afnemers 
steeg voor alle landen op België (-0,5%) en Rusland na (-9%) 
(figuur 2). 
De uitvoer naar Rusland kromp al voor de boycot van andere 
agrarische producten begon, onder invloed van de duurdere 
roebel, maar de laatste maanden is de uitvoerdaling sterker. 
De slechte staat van de Russische economie en risico’s van 
het betalingsverkeerzorgen voor een dip in de handel. Door 
de goedkopere euro verbetert ook het exportperspectief. 
Het voorzichtige herstel van de Europese economie stimu-
leert normaliter ook in 2015 de uitvoer van Nederland, ’s 
werelds grootste exporteur van bloemen.  
 

Figuur 2 Sierteeltexport groeit in Top 10 exportlan-
den*, op Rusland en België na 

 
Bron: VGB, * staven geven marktaandeel aan. 
 
In 2020 ruim 25% minder sierteeltbedrijven dan nu 
Van 2000 tot 2014 is het aantal snijbloemenbedrijven met 
70% afgenomen en het aantal potplantenbedrijven met 57% 
(figuur 3). ING verwacht dat er tot en met 2020 nog ruim 300 
snijbloemen- en bijna 200 potplantenbedrijven verdwijnen, 
zodat er circa 900 respectievelijk 450 overblijven. Ook het 
areaal snijbloemen loopt snel terug, van 3.730 hectare begin 
deze eeuw, naar 2.040 nu. Het overaanbod aan glasbedrijven 
houdt waardeherstel in het onroerend goed nog tegen. De 
snijbloementeelt verliest veel terrein door de toenemende 
internationale concurrentie uit bijvoorbeeld Kenia en Ethio-
pië. Nederlandse kwekers van snijbloemen en potplanten 
moeten blijven focussen op de promotie van hun eigen pro-
ductkwaliteit door het verstrekken van digitale informatie. De 
uitdaging voor handelaren is vervolgens nieuwe concepten 
te ontwikkelen voor een toenemend aantal markten (web-
shops, boeketvormen e.d.).  
 
Figuur 3 Aantal kwekers loopt snel terug, areaal 
potplanten stabiel, areaal snijbloemen keldert 

 
Bron: CBS 
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Groenten en fruit 
 

Prijsdruk valt mee, 
maar houdt wel aan  
 

• 2014 was het jaar van de Rusland boycot, maar de 
prijsschok valt mee, ook voor peren. In 2015 is er 
heviger concurrentiestrijd om exportmarkten en is 
er neerwaartse druk op prijzen. 

• 10% exportgroei in 2014 door hoge oogst en daar-
door lagere prijzen. 

• Het perspectief voor de lange termijn is goed, mits 
de keten blijft innoveren. 

 
Figuur 1  Hoge groei exportvolumes in 2014 

 
Bron: GroentenFruit Huis en ING Economisch Bureau 
 
10% exportgroei voor groenten en fruit in 2014 
Het exportvolume lag in de eerste tien maanden 10% hoger 
dan een jaar eerder. Van de top 5 producten daalde alleen 
de uitvoer van appels (-3%), die van peren steeg met 81% 
(figuur 1). Er werd tot en met eind oktober 251.525 ton meer 
uitgevoerd dan een jaar eerder, mede door lage prijzen. Op 
7 augustus werd door Rusland een importstop voor een jaar 
afgekondigd voor onder meer groenten en fruit. Voor telers 
was dit een domper, omdat de prijsvorming door hoge oog-
sten toch al tegenviel. Eind augustus herstelden de prijzen 
echter al weer, ten gevolge van een tijdelijk lager aanbod 
door het slechte weer in juli. 
De exportschade valt voor 2014 mee. Het uitvoervolume naar 
Rusland zal zelfs circa 55% hoger uitkomen dan in 2013. De in 
dat jaar gerealiseerde export voor groenten (93.500 ton) en 
fruit (39.000 ton) was immers al voor augustus ruim over-
schreden (figuur 2). Alleen exporteurs van peren, het be-
langrijkste exportproduct naar Rusland, hadden een nog veel 
grotere groei kunnen realiseren. Zij hebben een beperkt 
deel van de omzet elders kunnen afzetten. De perenoogst 
was 10% hoger dan een jaar eerder. Tijdelijk heeft dit extra 
prijsdruk opgeleverd, omdat er te weinig opslagcapaciteit 
beschikbaar was. 
Als de boycot een jaar duurt, zullen sommige telers in 2015 

Figuur 2 Groei van exportvolume* naar Rusland 
voor top 5 producten was al voor importstop een feit 

 
Bron: CBS; * in ton. 
 
flink moeten concurreren om hun product af te zetten. Prijzen 
zullen dan ook een neerwaartse druk houden. Positief voor 
telers is dat de stookkosten in 2014 dankzij het warme weer 
laag waren. De huidige lage olieprijs stemt vooralsnog ook 
positief voor 2015. 
De hoge productievolumes voor tomaten, komkommers en 
paprika’s hebben tot lagere prijzen geleid, ook in de detail-
handel (figuur 3). Toch hebben telers van tomaten en kom-
kommers een redelijk jaar achter de rug, voor paprikatelers 
was het een moeilijker jaar. Een verwacht licht lager areaal 
geeft voorzichtig wat hoop op prijsherstel in 2015. 
 
Nieuwe concepten en innovaties een must 
Gunstig voor de sector is dat de mondiale vraag blijft toene-
men en dat ons land voorop loopt met innovaties, onder meer 
op het gebied van energie en logistiek. Voor telers bieden de 
opkomst van nieuwe generaties consumenten en de vergrij-
zing nieuwe uitdagingen. Samen met de keten kunnen ze 
nieuwe concepten ontwikkelen en zo inspelen op de daarbij 
horende trends van gemak en gezondheid. 
 
Figuur 3 Groenteprijs omlaag, fruitprijs omhoog  

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau. 
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Zuivel 
 

In 2015 gemiddelde 
prijzen en resultaten  
 

• Na twee recordjaren zullen de melkprijzen in 2015 
lager zijn. In de eerste helft liggen ze onder en 
daarna iets boven het langjarig gemiddelde. 

• In combinatie met licht lagere voerkosten betekent 
dit voor 2015 ook lagere, maar nog wel bovenge-
middelde rendementen voor melkveehouders. 

• Groei blijft mogelijk voor melkveehouders, on-
danks nadruk op grondgebondenheid in nieuwe 
Melkveewet. 

 
Figuur 1 Melkprijs* in 2015 eerst onder en in het 
tweede halfjaar licht boven langjarig gemiddelde 

 
Bron: LEI, ING (raming nov-dec 2014 en 2015); * in €/100 kg ex BTW; 
betreft 3,7% vet- en 3,35% eiwitgehalte. 
 
Onbalans zuivelmarkt drukt melkprijzen 
De melkveehouderij beleefde ook in 2014 een prima jaar. 
Met 4,5% hogere prijzen (figuur 1) en 6% lagere voerkosten, 
komen de rendementen in 2014 een kwart hoger uit dan het 
langjarig gemiddelde (figuur 2). Het verwachte jaargemid-
delde voor de melkprijs van ruim € 39 (per 100 kg) is een 
record. De melkprijzen noteren al twee jaar ruim boven het 
KWIN gemiddelde. Aan het eind van 2014 is er echter sprake 
van onbalans. De melkproductie is fors gestegen, zeker bui-
ten Europa, waardoor wereldwijd het aanbod sneller stijgt 
dan de vraag. De decemberprijs van FrieslandCampina 
daalde onverwacht fors. De prijzen op de spotmarkt blijven 
echter redelijk stabiel. ING verwacht dat de Nederlandse 
prijzen in het eerste halfjaar matig en onder gemiddeld zullen 
zijn, maar in de loop van 2015 wel een licht stijgende tendens 
laten zien, zodat de prijzen dan weer boven het langjarig 
gemiddelde kunnen uitkomen. Het gemiddelde saldo voor de 
melkveehouder zal in 2014 ruim 5% hoger zijn dan in 2013. In 
het vierde kwartaal tenderen de saldi echter naar het langja-
rig niveau voor deze periode. Uitgaande van stabiele tot licht 
lagere (voer)kosten en genoemde lagere melkprijzen, zullen 
in 2015 de saldi lager, maar nog wel bovengemiddeld zijn. In 
het voorjaar zullen de saldi naar verwachting het laagst zijn. 

Figuur 2 Gemiddelde maandsaldo* melkveehoude-
rij in 2014 naar verwachting 5% hoger dan in 2013 

 
Bron: LEI; saldo in € per maand voor gestandaardiseerde melkveebe-
drijf, exclusief BTW; * opbrengsten -/- kosten Q4 2014 geschat door ING. 
 
Nederlandse melkveehouderij blijft wereld voeden 
De export van zuivelproducten bedraagt in 2014 circa € 7,3 
miljard. De exportgroei van zowel melk, boter als kaas liet de 
laatste jaren vaak dubbele cijfers zien (figuur 3) en was 
daarmee veel hoger dan de waardestijging van het totale 
Nederlandse exportpakket. Ook in de eerste acht maanden 
van 2014 nam de uitvoer van zuivelproducten toe: boter 9%, 
melk 6% en kaas 8%. De uitvoergroei van melkproducten 
loopt recent iets terug door een overaanbod op de Europese 
markt. De kaasexport ontwikkelt zich sinds de importstop 
door belangrijke afnemer Rusland eveneens iets minder 
goed. Voor 2015 zal de exportgroei door genoemde oorza-
ken waarschijnlijk licht terugzakken. Het langetermijnper-
spectief voor export naar groeimarkten in China, overig Azië, 
maar ook Afrika blijft echter goed. De kwaliteit van Neder-
landse producten en de logistiek is immers van topniveau. 
Met de nieuwe Melkveewet lijkt grondgebondenheid ge-
borgd en blijven - uitgaande van voldoende mestverwer-
kingscapaciteit - melkveehouders getriggerd om te groeien.  
 
Figuur 3 Exportgroei zuivelproducten zwakt af 

 
Bron: LEI 
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Intensieve veehouderij 
 

Dalende voerprijzen 
redding veehouders 
 

• Houders van zeugen en vleeskuikens hebben een 
prima 2014 achter de rug dankzij bovengemiddelde 
prijzen en dalende voerkosten. 

• Voor het segment vleesvarkens en eieren blijven de 
resultaten  achter bij het langjarig gemiddelde.  

• Op het moment dat de resultaten voor houders van 
leghennen weer goed waren, leidt de vogelgriep tot 
nieuwe onrust. 

 
Figuur 1  Lage varkensprijzen* eind 2014 

 
Bron: LEI, bewerking ING Econ. Bureau; * in € per kg geslacht gewicht. 
 
Slechte prijsontwikkeling varkenshouderij, tegenval-
ler bij pluimvee 
Het zijn uitdagende tijden voor varkenshouders. Imagopro-
blemen en overheidsbemoeienis zetten de veehouders in 
toenemende mate onder druk. In 2014 kwam daar de import-
stop door Rusland van varkensvlees vanwege varkenspest 
bij. Voor varkensvlees heeft dit tezamen met de licht afne-
mende consumptie geleid tot een overaanbod op de Europe-
se markt. Hierdoor zijn de prijzen voor vleesvarkens inmid-
dels onder het langjarig gemiddelde gekomen, voor het 
eerst sinds 2012 (figuur 1). Een meevaller voor de varkens-
houders is dat de druk op de saldi beperkt blijft vanwege de 
ook gedaalde voerprijzen. Recent lijkt Rusland bovendien 
openingen te bieden voor de import van een deel van de 
vleesproducten. 
Het gemiddelde maandsaldo voor vleesvarkens komt in 2014 
waarschijnlijk zo’n 8% lager uit dan in 2013 (figuur 2). Hierbij 
is ervan uitgegaan dat de dalende trend van de opbrengsten 
in het tweede halfjaar zich voortzet. Ook voor zeugenhouders 
kennen de opbrengsten een dalende tendens, maar tot en 
met juni waren deze zo hoog, dat het saldo 20% hoger uit-
komt in 2014. Leghennenhouders kennen door de hoge pro-
ductie in de EU vooralsnog te lage prijzen (figuur 3). 
Dankzij dalende voerkosten en oplopende afzetprijzen wer-
den vanaf september weer redelijke resultaten geboekt door 
leghennenhouders. De vogelgriep kan daar voor de laatste 

Figuur 2 Gemiddeld maandsaldo 2014* van zeugen- 
en vleeskuikenhouders boven en van vleesvarkens- 
en leghennenhouders onder gemiddelde 

Bron: www.agrimatie.nl en ING (raming Q4 2014); * in €/bedrijf 
 
paar weken van 2014 en mogelijk ook 2015 neerwaartse druk 
op zetten. De standaard eindejaar prijsstijging lijkt af te vlak-
ken. Houders van vleeskuikens, die met een 50% hoger saldo 
in 2014 dan in 2013 wel een goed jaar achter de rug hebben, 
krijgen waarschijnlijk ook te maken met lagere prijzen. 
 
Ondernemers in de intensieve veehouderij slaan han-
den ineen 
De veehouders vormen nieuwe verbanden waarmee de 
markten worden benaderd. Openheid op gebied van dier-
vriendelijk en duurzaam produceren gaan daarin voorop. 
Dankzij nieuwe technologieën en productconcepten kan de 
intensieve veehouderij onderscheidend blijven ten opzichte 
van andere landen, zodat ook in de toekomst een leidende 
exportpositie kan worden gehandhaafd. 
 

Figuur 3 Eierprijzen al twee jaar te laag 

 
Bron: www.pluimveebeurs.com; ING (raming december 2014); * in 
€/100 stuks, excl.. BTW, NOP richtprijs bruine scharreleieren 62-63 
gram; Langjarig gemiddelde (‘05-’13): € 6,15 
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Box: Sectormanagers Agrarisch 
 
Ondernemen in 2015: Zet in de bedrijfsvoering het economisch belang boven emotionele wensen.  
Productie van voedsel staat wereldwijd op de kaart. Niet alleen zo veel mogelijk produceren, maar ook op de meest optimale 
manier. Steeds vaker wordt de maatschappelijke impact van die productie meegewogen in de wet- en regelgeving – ook 
buiten Nederland. En door de grote wereldwijd werkende voedingsconcerns wordt werk gemaakt van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. Universiteiten en industrie zijn daarvan doordrongen en zien kansen voor de Nederlandse economie. 
De hoge mate aan kennis, kapitaal en logistiek heeft een grote aantrekkingskracht op ondernemers en onderwijsinstellingen uit 
de hele wereld. 
Kortom internationaal staat Agrarisch Nederland op de kaart. Wij zien goede kansen voor  ondernemers die in staat zijn kwali-
teitsproducten zoals onder meer zuivel te produceren, maar ook voor ondernemers die actief zijn met de productie en we-
reldwijde export van uitgangsmateriaal. Ook is er volop ruimte voor  producenten van hoogwaardige producten voor directe 
consumptie (voeding en gemak) in Noordwest Europa. Regionalisering is daarbij deels een bedreiging, maar goede markten 
vragen om prima verse producten en daarin is Nederland leidend.  
We zien recent in een aantal productiesectoren de rentabiliteit kantelen van bovengemiddelde winsten naar marginale resulta-
ten door een sterke prijsval van de vrije markt producten, vooral in de akkerbouw en varkenshouderij. Dergelijke prijs-
schommelingen vragen om verantwoording van de (on)mogelijkheden van uw bedrijf. Het ordenen van de economische mo-
gelijkheden in het perspectief van de markt is hierbij een vereiste. 
De land- en tuinbouw heeft in het verleden een grote rol gespeeld in het halen van de energiedoelstelling van de overheid. 
Zelf voldoet zij aan de doelstelling 2020. Maar op dit terrein is meer mogelijk. Wij zien kansen om op gebied van energie te 
besparen respectievelijk duurzame energie te produceren. Alleen al de grondgebonden landbouw zelf legt jaarlijks enorme 
hoeveelheden CO2 vast in hun producten. Nieuw te plaatsen windturbines en zonnepanelen versterken de energiebalans. Wij 
adviseren ondernemers de mogelijkheden van energiebesparing of energieproductie te onderzoeken. Duurzaam, maar ook 
vanuit economisch belang gemotiveerd! 
 
 
 
 
                                  Cor Bruns                                            Kees van Vliet,  
                                  ING Sectormanagers Agrarisch                                                     Sectormanagers Agrarisch 
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Horeca  
 

Stabilisatie in de  
horeca in 2015 
  
 

• Stabilisatie van de horecaomzet in 2015 na sterke 
groei in 2014. 

• De verbetering van het vertrouwen van de Neder-
landse consument en de toenemende populariteit 
van Nederland bij buitenlandse toeristen werken 
positief door. 

• Omzetvolume hotels, restaurants en cafetaria’s 
blijft licht groeien. Cafés merken weer teruggang 
in 2015. 

 
Omzetplus krijgt nog geen vervolg 
Ondanks het doorzetten van het economisch herstel maakt de 
omzetontwikkeling in de horeca in 2015 een pas op de plaats 
(figuur 1). Dit komt omdat de horeca voor wat betreft 2014 
kan terugkijken op een jaar met duidelijke groei. Dat het in 
vrijwel alle maanden warmer was dan in 2013 was positief 
voor de sector. Ook andere factoren zoals de prestaties tij-
dens het WK-voetbal, de verbetering van het consumenten-
vertrouwen (figuur 2) en de toestroom van buitenlandse gas-
ten pakten gunstig uit voor de horeca. Naar verwachting 
stabiliseert de volumegroei van de horeca in 2015. Cafés 
leveren een negatieve bijdrage terwijl bij hotels, restaurants 
en cafetaria’s sprake is van stabilisatie of lichte groei.  
 
Figuur 1  Omzetstijging krijgt nog geen vervolg 

 
Bron: CBS, betreft omzetvolume, *raming ING Economisch Bureau 

Figuur 2  Vertrouwen Nederlandse consument in de 
economie (oordeel over komende 12 maanden) 

 
Bron: CBS 
 
Concurrentie van binnen en buiten de sector 
Consumenten zien hun koopkracht weer wat toenemen, wor-
den zekerder over hun baan en over de waardeontwikkeling 
van hun huis. De afweging tussen schulden aflossen, sparen 
of consumeren blijft echter actueel. De concurrentie om de 
gunst van de consument blijft daardoor hevig. Binnen de 
horeca winnen restaurants en cafetaria’s aan belang terwijl 
de populariteit van cafés onder druk staat. Tegelijkertijd zijn 
er buiten de branche partijen actief die potentiële horeca-
klanten proberen te trekken. Zo is onder andere de particu-
liere verhuur van woningen voor toeristen in opkomst en 
bieden diners op locatie een alternatief voor een etentje in 
een restaurant. Cafés hebben ondertussen concurrentie van 
de koffiebar, horecaconcepten in winkels en supermarkten 
die sterk op prijs concurreren. De dynamiek in de horeca is 
en blijft groot en dit zorgt dat ondernemers goed op de hoog-
te dienen te zijn van de wensen van de klant en zijn waarde-
ring. Daarbij kan de positievere stemming onder consumen-
ten een stimulans zijn om komend jaar de gemiddelde beste-
ding per bezoek weer te doen toenemen. 
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Hotels 
 

Buitenlandse hotelgast 
steeds belangrijker  
 

• De omzet in de hotellerie en de vraag naar hotel-
kamers groeien, na een sterke omzettoename in 
2014 volgt een lichte plus in 2015. 

• Stedentrips in Nederland worden populairder en het 
aantal overnachtingen door buitenlandse gasten is 
inmiddels groter dan de binnenlandse markt. 

• Het kameraanbod stijgt 3,4% naar 117.000 kamers. 
 
Toenemende vraag naar hotelkamers 
Na een sterke groei in 2014 (figuur 1) volgt naar verwachting 
een lichte toename van het omzetvolume in de hotellerie in 
2015. De populariteit van Nederland bij buitenlandse toeris-
ten is verder gestegen en ook het aantal Nederlandse gasten 
dat overnacht stijgt nog licht. Bij een toenemend kameraan-
bod is de gemiddelde kamerprijs de afgelopen jaren redelijk 
stabiel gebleven. In 2015 wordt een lichte stijging verwacht.. 
De prijzen, bezetting en opbrengst per kamer zijn in de regio 
Amsterdam beduidend hoger dan in de rest van Nederland.  
 
Figuur 1  Toenemende vraag naar hotelkamers bij 
relatief stabiele kamerprijzen. 

 
Bron: CBS, ontwikkeling per kwartaal, Horwath HTL 
 
Buitenlandse gast krijgt de overhand 
In 2014 is er sprake van een omslagpunt. De meerderheid 
van de overnachtingen in hotels vindt inmiddels plaats door 
buitenlandse gasten. In het eerste halfjaar van 2014 steeg het 
aantal overnachtingen uit Europese landen met ruim 500.000 
en sliepen er 100.000 extra gasten uit Azië en Australië in 
Nederlandse hotels. Die trend zet de komende jaren door. 
Amsterdam blijft populair bij alle nationaliteiten terwijl de 
andere steden vooral profiteren van Belgen en Duitsers. 

Figuur 2  Merendeel overnachtingen door buiten-
landse gasten (x 1.000, eerste halfjaar 2014). 

 
Bron: CBS 
 
Forse groei van aantal hotelkamers 
Er zijn ruim 117.000 hotelkamers in Nederland, een groei van 
meer dan 3% ten opzichte van een jaar eerder. Het aanbod 
van kamers met 1 of 2 sterren daalt want bestaande en nieu-
we hotels kiezen er voor om zonder ster te opereren. In het 
4-sterren segment zijn vaak de grotere hotels te vinden, in-
middels zijn die hotels goed voor ruim 52.500 kamers. 
 
Figuur 3  Hotelkamers naar sterrenklasse (2014) 

 
Bron: CBS 
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Restaurants 
 

Restaurants maken  
eerdere terugval goed 
 

• Stabilisatie van het omzetvolume verwacht in 2015 
na sterke groei in 2014.  

• Verbetering consumentenvertrouwen en koop-
kracht geven impuls maar ook bij laag vertrouwen 
wisten restaurants de verkoop van maaltijden op 
peil te houden. 

• Het restaurantaanbod stijgt en het aantal faillisse-
menten loopt terug. 

 
Volumes stabiliseren in 2015 na jaar van groei 
Tijdens 2014 zat de verkoop van wijn en spijs in restaurants in 
de lift (figuur 1). In tegenstelling tot een jaar eerder was het 
weer in 2014 bovengemiddeld warm en was er sprake van 
een sterke verbetering van het vertrouwen bij de consument.  
Hoewel het economisch herstel aanhoudt, is het niet waar-
schijnlijk dat de combinatie van gunstige factoren zich in 2015 
weer voordoet. Dit resulteert naar verwachting in een stabili-
satie van het omzetvolume bij licht stijgende prijzen. 
 
Figuur 1  Verkopen nemen toe en prijsstijging onder 
controle 

 
Bron: CBS, ontwikkeling per kwartaal 
 
Consument nog niet onverdeeld positief  
Gemiddeld genomen zijn consumenten weer positief over de 
economie als geheel. Wat betreft de eigen portemonnee zijn 
de pessimisten echter nog in de meerderheid. Restaurant-
houders springen in op de behoefte om een avondje uit eten 
betaalbaar te houden door scherp op prijs te sturen. De prij-
zen stegen in het eerste halfjaar van 2014 met ruim 1% en dat 
is beduidend lager dan het langjarig gemiddelde van ruim 
2%. 
 

Figuur 2  Ontwikkeling omzet en consumenten-
vertrouwen 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 
 
Faillissementen op retour 
De toename van de omzet leidt tot een verbeterde liquidi-
teitspositie bij restaurants en dat heeft tot gevolg dat het aan-
tal faillissementen daalt. Ondertussen groeit het aantal restau-
rants richting de 12.000. Binnen de buitenlandse restaurants 
zijn onder andere tapas-bars en Thaise, Indiase en Japanse 
restaurants in opmars. 
 
Figuur 3  Meer restaurants, minder faillissementen 

 
Bron: CBS, * ING Economisch Bureau raming faillissementen 2014 
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Cafés 
 

Cafés kunnen dalende 
trend niet keren 
 

• Afzetverlies in cafés komt in 2014 tijdelijk tot stil-
stand, in 2015 keert druk op volumes weer terug. 

• Verbetering consumentenvertrouwen en koop-
kracht geven impuls, maar structurele veranderin-
gen in consumentengedrag pakken ongunstig uit. 

• Daling aantal cafés houdt aan. 
 
Structurele druk op verkopen in cafés 
In 2014 is er sprake van een tijdelijke kentering in de verko-
pen van cafés. De goede prestaties van het Nederlands elftal 
tijdens het WK-voetbal stimuleerden de bestedingen in de 
kroeg. Ook lag de temperatuur in de meeste maanden boven 
het langjarig gemiddelde en zorgde dat voor een stimulans 
van de verkopen. De lichte plusjes wegen echter niet op 
tegen de forse teruggang in eerdere jaren en naar verwach-
ting is er in 2015 weer sprake van krimp. Het traditionele café 
appelleert minder aan de behoefte van de steeds grotere 
groep oudere consumenten dan andere typen horecazaken.  
 
Figuur 1  Geen vervolg voor lichte opleving omzet 

 
Bron: CBS, ontwikkeling per kwartaal 
 
Prijs kritische consument is moeilijk te bedienen 
Gemiddeld genomen zijn consumenten weer positief over de 
economie als geheel. Wat betreft de eigen portemonnee zijn 
de pessimisten echter nog in de meerderheid. Mede door 
regelgeving ligt de prijsstijging aan de toog boven de inflatie, 
een avondje naar de kroeg wordt naar verhouding dan ook 
duurder. Daar komt bij dat consumenten tegelijkertijd zien 
dat supermarkten fors met bier stunten. De prijsbewuste 
consument verkiest in veel gevallen een drankje op de bank 
boven een avond in de kroeg. 

Figuur 2  Ontwikkeling omzet en consumentenver-
trouwen 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 
 
Daling cafés het sterkst in noorden en zuiden 
Door bijna heel Nederland loopt het aantal cafés terug, de 
sterkste daling doet zich daarbij voor in de noordelijke pro-
vincies Groningen en Drenthe en de zuidelijke provincies 
Zeeland en Limburg. De toename van de verkopen zorgt in 
2014 dat het aantal faillissementen bij eet- en drinkgelegen-
heden in zijn totaliteit afneemt (figuur 3). Desondanks zijn er 
in 2014 naar schatting 100 cafés die vanwege een faillisse-
ment hun deuren moeten sluiten. 
 
Figuur 3  Steeds minder cafés 

 
Bron: CBS, * ING Economisch Bureau raming faillissementen 2014 
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Cafetaria’s 
 

Meer behoefte aan een 
snelle hap   
• Positieve impulsen in 2014 stimuleren verkopen, in 

2015 naar verwachting stabilisatie. 
• Warme weer, verbetering van vertrouwen en koop-

kracht leggen basis maar sterke groei 2014 is in 
2015 moeilijk te evenaren. 

• Aanbod blijft groeien, ondertussen neemt aantal 
faillissementen af. 

 
Opleving van verkopen in 2014, stabilisatie in 2015 
De opmerkelijk opleving aan het begin van 2014 levert een 
duidelijke plus op voor het verkoopvolume in cafetaria’s. Het 
zachte weer nodigde mensen uit om meer op pad te gaan en 
buiten de deur te consumeren en het WK-voetbal vormde 
ook een impuls. Cafetaria’s, fastservice-restaurants, lunch-
rooms en ijssalons bieden daarbij een hapje en drankje voor 
ieders budget. De piek begin 2014 betekent echter ook dat 
het in 2015 lastig zal blijken om de groei door te zetten. 
 
Figuur 1  Afzet- en prijsontwikkeling cafetaria’s 
(per kwartaal, 2009 – 2e kwartaal 2014) 

 
Bron: CBS, ontwikkeling per kwartaal 
 
Online bezorgmarkt wordt volwassen 
Gemiddeld genomen zijn consumenten weer positief over de 
economie als geheel. Wat betreft de eigen portemonnee zijn 
de pessimisten echter nog in de meerderheid. Op het diep-
tepunt van het consumentenvertrouwen in 2013 bleken ook 
cafetaria’s de dans niet te ontspringen. Voor veel onderne-
mers in de branche is de bezorgmarkt een steeds belangrij-
kere pijler onder de omzet. Met een omzet van € 170 miljoen 
staat Thuisbezorgd.nl in de top van de Nederlandse e-
commercebedrijven. Tegenover het grote voordeel van het 
grote aanbod en bestelgemak voor de klant staat echter wel 
dat de ondernemer in sterkere mate een doorgeefluik wordt 
en de marge op een andere plek in de keten terechtkomt. 

Figuur 2  Ontwikkeling omzet en consumentenver-
trouwen 

 
Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 
 
Verschuiving in het aanbod 
Een groeiend aantal bedrijven is actief in de markt voor een 
snelle hap. Meer en meer ontstaan concepten gericht op de 
´gezonde´ snelle hap. Het traditionele cafetaria is al een aan-
tal jaren op zijn retour, maar die afname wordt meer dan 
goed gemaakt door lunchrooms, ijssalons en shoarmazaken 
die hun deuren openen. De verbeterde marktomstandighe-
den zorgen dat het aantal bedrijven dat in de financiële pro-
blemen zit wat lager ligt dan in 2013 toen het aantal eet- en 
drinkgelegenheden dat failliet ging een piek vertoonde.  
 
Figuur 3  Meer cafetaria’s, minder faillissementen 

 
Bron: CBS, * ING Economisch Bureau raming faillissementen 2014 
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Box: Sectormanager Leisure 
 
Innoveer samen met uw klanten! 
Zoals uit onze sectoranalyse blijkt is 2014 voor de horeca een positief jaar geweest. Bedrijven in de sector zijn daarbij gehol-
pen door een paar externe factoren waaronder het warme weer. 2015 belooft een jaar te worden van stabilisatie, weliswaar op 
het hogere niveau van 2014. Een mooie basis maar het aantal ondernemingen is nog steeds erg groot en er komen dagelijks 
nieuwe aanbieders bij. Ook uit onverwachte hoek, denk aan horeca in supermarkten, in winkels en aan ondernemende con-
sumenten die maaltijden of logies aanbieden. En dus komt het, voor de horeca ondernemers uit de traditionele omgeving, aan 
op een goede strategie, formule en bedrijfsvoering. Ondernemen is immers uitdagender dan ooit. De wereld, en zeker die 
van de horeca, verandert snel en daardoor ook de behoeften van consumenten. Het overtuigend klantgericht opereren wordt 
steeds belangrijker. Eerder maakte ik hier al melding van.  
Ook uit recent onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat klantgericht werken de toekomst heeft. Deze Universiteit geeft 
dat aan op basis van haar jaarlijkse innovatiemonitor. Het blijkt dat slechts 25% van de innovaties slaagt omdat klanten niet 
vroegtijdig worden betrokken. En verder blijkt dat er veel nieuwe concepten verloren gaan omdat er niet goed genoeg wordt 
geïmplementeerd en uitgevoerd. Bedrijven die echt klantgericht te werk gaan blijken succesvoller. Hieronder is ook begre-
pen een effectieve samenwerking met alle stakeholders (vooral leveranciers, medewerkers en klanten). Klanten waarderen 
het dat zij serieus genomen worden en zullen, als zij dat bij een bepaalde ondernemer/ onderneming ervaren, eerder over-
gaan tot besteden. Ondernemers die (louter) opereren vanuit het belang van hun eigen verdienmodel worden sneller geme-
den. In de horeca hebben klanten een ruime keus en dus is het moeilijk om onderscheidend te zijn maar zeker dat te blijven. 
Thuisbezorgd.nl heeft in relatief korte tijd een stevige positie opgebouwd in deze markt en voorziet klaarblijkelijk in een be-
hoefte. Uitdaging van deze formule is om onderscheidend te blijven door alle achterliggende leveranciers te laten excelleren 
op uitvoering, kwaliteit en klantgerichtheid. Uitdaging voor alle horecaondernemers is om samen met klanten, leveranciers en 
medewerkers te komen tot nieuwe en houdbare business concepten.  
 
 
 
 
 
 
 
                          Jan van der Doelen 
                          ING Sectormanager Bouw, Onroerend Goed en Leisure 
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Public Sector 
 

Publiek onderne-
merschap gevraagd  
 
 

• Financieel scherp aan de wind zeilen blijft in 2015 
de uitdaging voor instellingen in de public sector. 

• Het belangrijkste thema voor corporaties is de her-
ziene woningwet en een beter financieel resultaat. 

• Van decentrale overheden wordt meer regie ge-
vraagd. Nieuwe taken vragen om een vraaggerich-
te, inventieve aanpak. Ook het onderwijs moet 
steeds ondernemender en flexibeler worden.  

• Kansen liggen voor goede doelen in: actiematige 
betrokkenheid, partnerships met bedrijven en ac-
tief anticiperen op de groei in nalatenschappen. 

 
Figuur 1  Herziene woningwet belangrijkste thema 
voor woningcorporaties in 2015 

 
Bron: Finance Ideas 
 
Woningcorporaties: geld vrijmaken voor de kerntaak 
De maatschappelijke doelstelling van corporaties blijft het 
voorzien van betaalbare huisvesting voor minder draag-
krachtigen. Andere belangrijke thema’s als duurzaamheid en 
vergrijzing behoeven binnen deze doelstelling ook een pro-
minente plaats. Corporaties gaan hun maatschappelijke rol 
weer opeisen. Naar verwachting verbetert de financiële posi-
tie van corporaties de komende jaren. 
 
Decentrale Overheden: regie en vernieuwing nodig 
Ondanks de bezuinigingen kampen gemeenten nog altijd 
met forse tekorten en oplopende schulden. Gemeenten krij-
gen met ingang van 2015 veel nieuwe taken op het gebied  

Figuur 2 In vier jaar tijd 7% minder ambtenaren 

 
 Bron: CBS 
 
van arbeidsparticipatie, jeugd- en ouderenzorg. Juist de de-
centrale overheid kan door de regie te nemen en slim te 
organiseren vernieuwende maatschappelijke oplossingen 
initiëren. 
 
Onderwijs: focus op vraag vereist flexibiliteit 
Stijgende overheadkosten per kind, investeringen in vast-
goed en digitalisering noodzaken scholen tot onderlinge 
samenwerking en strakke financiële sturing. Maatwerk wordt 
gevraagd om leerlingen passend onderwijs te bieden. In het 
hoger onderwijs biedt een groeiende vraag naar bij- en om-
scholing kansen voor publiek gefinancierde instellingen. 
 
Goede doelen: ondernemerschap door inkomstendruk 
Het kabinet bezuinigt de komende jaren €1 miljard op ont-
wikkelingssamenwerking. Ook andere traditionele inkom-
stenbronnen van goede doelen leveren steeds minder op. 
Kansen liggen in vernieuwende kleinschalige acties, waarbij 
donateurs actief betrokken worden, het aantonen van maat-
schappelijke impact, inzet van social media, partnerships met 
bedrijven en het inspelen op het toenemende aantal nalaten-
schappen. 
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Woningcorporaties 
 

Geld vrijmaken voor de 
kerntaak 
 

• Het belangrijkste thema voor corporaties in 2015 is 
de herziene woningwet. 

• Het financiële resultaat van corporaties verbetert. 
• Door digitalisering en slim uitbesteden kunnen 

corporaties hun bedrijfslasten verder verlagen. 
 
Figuur 1  Herziene woningwet belangrijkste thema 
in 2015 

 
Bron: Finance Ideas 
 
Herziening woningwet belangrijkste thema voor 2015 
De invoering van de herziene Woningwet, waarin o.a. de 
scheiding van DAEB en niet-DAEB vastgoed wordt geregeld, 
zien corporaties als de belangrijkste topic voor 2015 (figuur 
1). 75 % zal kiezen voor de administratieve scheiding. De 
belangrijkste redenen volgens Finance Ideas om niet voor 
een juridische splitsing te kiezen zijn: 

- Beperkte omvang niet-DAEB portefeuille; 
- Geen niet-DAEB ambities; 
- Terug naar de kerntaak. 

Ondanks dat de meest corporaties verwachten dat de her-
ziene Woningwet snel wordt ingevoerd heeft nog maar 9% 
een plan van aanpak opgesteld. De maatschappelijke doel-
stelling van corporaties blijft het voorzien van betaalbare 
huisvesting voor minder draagkrachtigen. Andere belangrij-
ke thema’s als duurzaamheid en vergrijzing behoeven bin-
nen deze doelstelling ook een prominente plaats. Hierdoor 
wordt de maatschappelijke toegevoegde waarde van corpo-
raties duidelijk en dit kan ervoor zorgen dat corporaties weer 
zelf hun maatschappelijke rol opeisen. Voorwaarde is daarbij 
dat corporaties al hun plannen en ambities toetsen aan deze 
doelstellingen en vervolgens daar ook op blijven monitoren. 
 
Financiële positie verbetert 
Naar verwachting verbetert de financiële positie van corpo-
raties de komende jaren. Deze stond door o.a. de invoering 
van de verhuurderheffing onder druk. Het aantal corporaties 
onder de door het WSW gestelde kritische ICR –grens van 
1,4 daalt. (figuur 2). Huurverhogingen en lagere bedrijfslas- 

Figuur 2  Verbetering ICR1 van corporaties 

 
Bron: WSW 
 
ten zijn de belangrijkste redenen voor deze afname. Corpo-
raties verwachten in de prognoses van het WSW tot 2018 
jaarlijks circa 15.500 woningen te verkopen. De voorgaande 
jaren was dit gemiddeld 18.500. 
 
Figuur 3 Exploitatie in € per m2 corporaties daalt 

 
Bron: IPD 
 
Bedrijfslasten verder omlaag 
In vergelijking met commerciële woningbeleggers zijn de 
bedrijfslasten van corporaties relatief hoog maar wel licht 
dalend (figuur 3). Dat is deels verklaarbaar vanuit een brede-
re taakopvatting. Met slimmere en efficiëntere werkproces-
sen door o.a. digitalisering en een kritische heroverweging 
van het uitbestedingsproces, kunnen corporaties de bedrijfs-
lasten verder terugbrengen. 

1 Intrest Coverage Ratio geeft aan in welke mate de corporatie aan haar 
renteverplichtingen kan voldoen. 
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Goede Doelen 
 

Meer ondernemerschap 
door druk op inkomsten  
 

• Economische stagnatie en overheidsbezuinigingen 
zetten de inkomsten van goede doelen onder druk. 

• Vooral kleinere organisaties en internationale en 
culturele doelen worden daardoor geraakt.  

• Kansen liggen in: meer actiematige betrokken-
heid, het aantonen van impact, inzet van social 
media en ‘communities’, partnerships met bedrij-
ven en anticiperen op groeiende nalatenschappen. 
 

Traditionele fondsenwerving minder rendabel 
Onder invloed van de economische tegenwind zien goede 
doelen de inkomstengroei al enige jaren stagneren. Vooral 
traditionele inkomstenbronnen, zoals collecten en mailingac-
ties, leveren steeds minder op (figuur 1). Het vertrouwen van 
donateurs in goede doelen neemt weer toe, maar voor echte 
groei moeten goede doelen nieuwe wegen inslaan. 
 
Figuur 1  Inkomsten uit fondsenwerving stagneren 

 Bron: CBF 
 
Terugtrekkende overheid raakt internationale hulp… 
Het kabinet bezuinigt de komende jaren €1 miljard op ont-
wikkelingssamenwerking. Bovendien laat zij de koppeling 
met de BNP-ontwikkeling los. Goede doelen die internationa-
le hulp verlenen zien zich daardoor genoodzaakt andere 
inkomstenbronnen aan te boren en hun organisatie in te 
krimpen. Grotere goede doelen zijn daar mede door hun 
schaal en naamsbekendheid doorgaans succesvoller in dan 
kleinere (figuur 2). 
 
...en culturele charitas 
Ook de culturele sector ondervindt de negatieve gevolgen 
van lagere overheidssubsidies. Hoewel de totale charitatieve 
bestedingen aan welzijn en cultuur toenemen (figuur 3), stag-
neren de bestedingen aan cultuur al twee jaar lang. Daar 
tegenover staat wel de ontwikkeling van innovatieve,        

Figuur 2 Grotere goede doelen genereren meer in-
komstengroei, maar minder ledengroei 

 
Bron: VFI 
 
creatieve concepten: de sector wordt ondernemender. 
 
Kansen in meer actiematige betrokkenheid, impact… 
Donateurs binden zich minder vaak voor langere tijd aan één 
organisatie. In antwoord op de afname van contributies zijn 
goede doelen op zoek naar vernieuwende initiatieven. Dona-
teurs zoeken namelijk actieve betrokkenheid en kleinschalige 
acties binnen lokale en online ‘communities’.  
 
…social media, nalatenschappen en partnerships  
Andere kansen liggen in het aantonen van maatschappelijke 
impact, een slimme inzet van social media, het opzetten van 
partnerships met bedrijven en  het inspelen op groeiende 
nalatenschappen (van steeds welvarender ouderen). 
 
Figuur 3 Goede doelen op twee sporen 

 
Bron: CBF 
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Decentrale Overheden 
 

Regie en vernieuwing 
gevraagd 
 

• Decentrale overheden moeten miljarden bezuini-
gen. Het aantal ambtenaren krimpt al jaren sterk. 

• Nieuwe taken in zorg en arbeidsparticipatie vra-
gen om slimme aanpak en samenwerking. 

• Van decentrale overheden wordt steeds meer regie 
gevraagd, zowel in zorg als in de openbare ruimte. 

 
Overheden houden hand op de knip 
Decentrale overheden moeten deze kabinetsperiode miljar-
den bezuinigen. De instroom van ambtenaren wordt beperkt, 
terwijl de uitstroom van gepensioneerden toeneemt. Sinds 
2010 is het aantal overheidsbanen met 40.000 afgenomen 
(figuur 1). 
 
Figuur 1 In vier jaar tijd 7% minder ambtenaren 

 
 Bron: CBS 
 
Gemeenten kampen met structurele tekorten  
Ondanks de bezuinigingen kampen gemeenten nog altijd 
met forse tekorten (figuur 2) en oplopende schulden. Het 
aantal bijstandsuitkeringen ligt hoog, maar neemt af. Dit le-
vert gemeenten enige budgettaire verlichting op.  
 
Meer samenwerking door decentralisatie 
Gemeenten krijgen met ingang van 2015 veel nieuwe taken 
op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugd- en ouderen-
zorg. Kleinere gemeenten trekken steeds vaker samen op 
om deze complexe overgangstrajecten te organiseren. 
 
Meer regie van gemeenten en provincies gevraagd 
Veel ruimte voor extra investeringen is er niet. Maar juist de 
decentrale overheid kan op gebieden als de inrichting van 
zorg en participatie het verschil maken door samenwerking 
tussen deze domeinen slim te organiseren.  

Figuur 2 Ontwikkeling EMU- of vorderingensaldo 
decentrale overheden 

 
Bron: CBS  
 
Winkelgebied 2025: interne belangen op één lijn 
Ook bij de inrichting van winkelgebieden wordt meer regie 
gevraagd. Provincies en gemeenten kunnen met een heldere 
visie richting geven aan initiatieven en leegstand actief te lijf 
gaan. Daarbij zullen vaak eerst de diverse interne belangen 
ondergeschikt aan de visie moeten worden gemaakt. 
 
Schaalvergroting en slimmer aanbesteden 
Fusies zorgen al geruime tijd voor een afnemend aantal  
gemeenten en een toenemende schaal (figuur 3). Daardoor 
krijgen gemeenten meer slagkracht om hun inkoop slimmer 
aan te besteden. 
 

Figuur 3  Minder gemeenten door fusies 

 
Bron: CBS 
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Onderwijs 
 

Focus op vraag vereist 
flexibiliteit  
 

• Meer geld voor betere onderwijsprestaties verlicht 
financiële druk bij onderwijsinstellingen.  

• De banenkrimp is door de dalende leerlingaantal-
len nog niet ten einde. 

• Kansen liggen in: meer maatwerk, samenwerking, 
vakscholen en scholing van werkenden. 

 
Banenkrimp nog niet ten einde 
In het onderwijs is al vier jaar lang sprake van afnemende 
werkgelegenheid (figuur 1). Door het vergrijsde leraren-
korps gaan relatief veel medewerkers  met pensioen. Daar-
naast neemt het aantal leerlingen structureel af (figuur 2).  
 
Figuur 1 In vier jaar tijd 5% minder onderwijsbanen 

 
 Bron: CBS 
 
Meer geld voor betere onderwijsprestaties 
De extra middelen uit het Nationaal Onderwijsakkoord moe-
ten voor excellent onderwijs zorgen. Centrale investerings-
thema’s zijn: minder werkdruk, minder administratieve las-
ten, meer en betere leerkrachten en meer vrijheid. 
 
Meer samenwerking en financiële sturing vereist 
Stijgende overheadkosten per kind en investeringen in vast-
goed en digitalisering noodzaken scholen tot onderlinge 
samenwerking en strakke financiële sturing. Komend jaar 
wordt €256 miljoen, die door gemeenten niet aan het onder-
wijs is besteed, naar PO en VO overgeheveld. Daarnaast 
wordt nu ook het PO verantwoordelijk voor buitenonderhoud.  
 
Kans: maatwerk en samenwerking met bedrijfsleven 
Instellingen die werkgevers actief betrekken in onderwijs-
programma’s zijn aantrekkelijker voor leerlingen. Zo kunnen 
zij onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar laten aanslui-
ten. Ook in PO en VO wordt maatwerk gevraagd om alle 
kinderen passend onderwijs te bieden. 

Figuur 1 Alleen hoger onderwijs kent aanwas 

 
Bron: OCW 
 
Scholing werkenden kans voor beroepsonderwijs 
De moderne arbeidsmarkt vraagt om flexibele werknemers 
die later met pensioen gaan. De groeiende vraag naar bij- en 
omscholing die daaruit voortkomt, biedt niet alleen commer-
ciële, maar ook publiek gefinancierde onderwijsinstellingen 
kansen. 
 
Schaalvergroting en vakscholen hand in hand 
De schaalvergroting zet verder door. Alleen het PO onttrekt 
zich aan deze trend (figuur 3). Tegelijkertijd wordt in het 
beroepsonderwijs een beweging naar kleinschalige, zicht-
baardere (vak)scholen waarneembaar. Vraaggericht onder-
wijs vereist behalve een breed basisprogramma, ook het 
continu aanpassen van leerstof op de eisen van werkgevers. 
 

Figuur 3  Schaalvergroting zet door, behalve in PO 

 
Bron: CBS 
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Box: Sectormanager Public Sector 
 
Ondernemen in 2015 blijft pro-actief inspelen op kansen 
De krimp in de Public sector zet zich ook in 2015 verder voort. Sommige sectoren worden door bijzondere omstandigheden 
nog eens extra getroffen. Het basisonderwijs en het MBO zien door ontgroening het aantal leerlingen afnemen; woningcorpo-
raties worden door de verhuurderheffing in 2015 wederom zwaar getroffen en dat noopt tot een ‘terug naar de kern’-beleid, 
aanvullende besparingen op de bedrijfslasten en een gerichter maar waar mogelijk wel een duurzaam investeringsprogram-
ma. De goede doelen sector merkt dat particulieren en bedrijven minder ruimhartig geven en signaleert voorts een toename 
van (lokale) initiatieven met verdringing tot gevolg. Ook de cultuursector ziet door forse bezuinigingen van de overheden haar 
budgetten onder druk staan. Overheden voeren forse bezuinigingen door en krijgen er als gevolg van nieuwe decentralisaties 
veel nieuwe taken bij. Omdat dit gepaard gaat met forse efficiency kortingen, moeten overheden kunstenaarswerk verrichten 
om al hun taken budgettair neutraal te kunnen blijven uitvoeren. 
 
Ondanks deze lastige marktomstandigheden die ook in 2015 zullen voortduren, liggen er kansen in alle publieke sectoren. 
Dienstverlening dichter bij de burger brengen leidt tot slimme innovaties bij overheden. Nu al worden innovaties voor 2015, 
zoals de wijkteam-aanpak, zichtbaar met als doel om de hulpverlening over minder schakels en dus efficiënter en effectiever 
te laten plaatsvinden. Met een steviger regierol kunnen gemeenten en provincies knelpunten die er bij de aanpak van het win-
kelgebied liggen vertalen in concrete oplossingsrichtingen samen met retail-ondernemers en vastgoedpartijen.  
 
Woningcorporaties staan aan de vooravond van de invoering van de nieuwe Woningwet. De kerntakendiscussie zal leiden tot 
scherpe investeringskeuzes die inspelen op de ‘groene golf’ van verduurzaming en energiebesparing, alsmede op de demo-
grafische golf: huurders willen en worden genoodzaakt langer thuis te blijven wonen. Met een hoger woongenot in een veilige 
community en met gelijkblijvende woonlasten kun je als corporatie echt het verschil maken. Zo kunnen corporaties weer hun 
maatschappelijke rol gaan opeisen.  
 
Vanwege de toenemende verdringing en druk op de inkomsten zijn goede doelen bezig met hun positionering: waar leg je de 
focus, hoe herkenbaar ben je? Centraal staat hierbij impactmeting: wat levert je inspanning nu op en hoe maak je dat inzichte-
lijk? Donateurs en bedrijven zullen daar veel meer op gaan sturen en richten in die context hun geef-activiteiten of partnership 
in. Kleinschaligere acties binnen lokale en online ‘communities’ en echte samenwerking in de geefketen zijn daar mooie voor-
beelden van. 
 
Onze kenniskracht bepaalt de toekomst van Nederland en is de kurk waar de Nederlandse economie op drijft. Blijvend inves-
teren in onderwijs is cruciaal. Daarom is het goed dat de overheid met ‘Onderwijs 2032’ begin 2015 start met een maatschap-
pelijke dialoog over de toekomst van het basis en voortgezet onderwijs. Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om leer-
lingen het beste voor te bereiden op hun vervolgopleiding en hen de juiste plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te 
geven? Het is daarbij de uitdaging om op basis van de uitkomsten van deze dialoog heldere, duurzame en meetbare doelen te 
formuleren. Dit moet leiden tot een stevig fundament met meer kwaliteit, een hogere waardering en enthousiaste leerlingen, 
studenten, leerkrachten, ouders en ondernemers. In de gehele onderwijsketen liggen hier nog mogelijkheden voor verdere 
verbetering.  
 
De Public sector blijft in 2015 in transitie. De sector zal met nog meer flexibiliteit en ondernemerschap haar maatschappelijke 
taak moeten invullen. Dat is de basis voor een efficiënt en effectief werkende Public sector. ING wil als strategisch partner haar 
visie delen over de belangrijkste sectorontwikkelingen en de impact ervan op uw strategische beleidskeuzes. In individuele 
klantgesprekken, sectorvisies, centrale en lokale events, alsmede met ronde tafel bijeenkomsten zal ING hier ook in 2015 con-
creet invulling aan geven. Ik wens u veel leesplezier en vooral een ondernemend 2015. 
  
 
 
 
  
 

 

Ceel Elemans 
ING Sectormanager Public sector  
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Gezondheidszorg 
 

Krimp vergt focus 
en flexibiliteit 
  
 
• 2015 wordt een roerig jaar voor de zorg. Opsplit-

sing van de AWBZ leidt tot een grotere rol voor 
gemeenten en verzekeraars in de langdurige zorg. 

• Vraagsturing gaat ten koste van traditionele aan-
bodgerichte instellingen. De zorgconsument wordt 
steeds bewuster en bepalender.  

• De zorg is in 2015 een krimpmarkt. Zorgorganisa-
ties moeten zich duidelijk positioneren. Nieuwe 
businessmodellen zorgen voor meer concurrentie. 
 

Figuur 1  Publieke zorguitgaven in Nederland sterk 
gegroeid ten opzichte van andere landen 

 
Bron: OESO 
 
2015 jaar van de waarheid voor de zorg 
Nederland heeft wereldwijd de op één na hoogste zorguitga-
ven ten opzichte van het bbp en het hoogste aandeel collec-
tieve zorguitgaven. In internationaal perspectief lag de groei 
van de publieke zorguitgaven het afgelopen decennium zeer 
hoog (figuur 1). De overheid neemt veel maatregelen om 
deze uitgaven beter te beheersen. Zo gaat met ingang van 
2015 alleen de kern van de AWBZ-zorg mee naar de nieuwe 
Wet langdurige zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn 
vanaf dan verantwoordelijk voor de langdurige zorg die 
(steeds vaker) buiten instellingen plaatsvindt.  
 
Ingrepen overheid zorgen voor krimp in 2015 
De zorg laat in 2014 en 2015 een, historisch gezien, unieke 
krimp zien (figuur 2). De langdurige zorg aan ouderen zal 
dan vaker bij mensen thuis worden verleend, wat goedkoper 

Figuur 2  Groei zorgvolume slaat om in krimp  

Bron: CBS, *Raming ING Economisch Bureau 
 
uitpakt. De decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten 
per 2015 gaat bovendien met forse beperking van beschik-
bare zorgbudgetten gepaard. Ook de uitgaven aan genees-
kundige zorg worden steeds meer aan banden gelegd. Zo-
wel door overheid, zorgverzekeraars, als door consumenten. 
Daarnaast heeft de cure-sector zich gecommitteerd aan een 
beheerste volumeontwikkeling, concentratie van complexe 
ziekenhuiszorg en verlegging van activiteiten door zieken-
huizen en GGZ naar de eerste lijn (substitutie). Door de 
krimp zijn in twee jaar tijd 58.000 zorgbanen (ruim 4% van 
het totaal) verloren gegaan. 
  
Patiënt wordt kritische zorgconsument 
De zorggebruiker krijgt meer en meer invloed. Door hogere 
eigen bijdragen en meer oriëntatie via internet en social me-
dia maken patiënten bewustere zorgkeuzes. Zij stellen min-
der urgente behandelingen langer uit en stellen zich steeds 
kritischer op tegenover zorgaanbieders.  
 
Vraagsturing zorgt voor nieuwe businessmodellen  
De trend naar meer vraagsturing brengt meer financiële 
risico’s met zich mee. Zorgorganisaties moeten zich daarom 
duidelijk positioneren, flexibel zijn en scherp sturen op een 
gezonde financiële huishouding. De toenemende dynamiek 
leidt tot grote verschuivingen in het zorglandschap. Vraagge-
richte en efficiënte zorgconcepten vormen de businessmo-
dellen van de toekomst. 
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Eerstelijns Zorg 
 

Groei vereist samen-
werking en schaal  
 
• De eerste lijn krijgt een grotere rol in de zorg. 
• De kwantiteit en complexiteit van zorgverlening 

neemt toe. De huisarts wordt steeds meer regis-
seur en zorgmanager. 

• Samenwerking in grotere verbanden en over do-
meinen heen is hét antwoord op de uitdagingen. 

 
Figuur 1  Aandeel eerste lijn in zorguitgaven stabiel 

 
Bron: CBS 
 
Verschuiving zorg van ziekenhuis naar eerste lijn 
In het zorgakkoord, dat de minister van VWS met eerste- en 
tweede lijn en verzekeraars heeft gesloten, neemt de eerste 
lijn een centrale plaats in. Het zorgaandeel van de eerste lijn 
ligt al jaren op 8% (figuur 1). Vanaf 2015 mag de totale ge-
neeskundige zorg tot 1% per jaar groeien. De eerste lijn 
krijgt daarbinnen nog 1,5% extra groeiruimte voor substitutie 
en vernieuwing. Behalve vanuit het ziekenhuis zal ook vaker 
minder complexe zorg vanuit andere domeinen – zoals GGZ 
en ouderenzorg – door de eerste lijn worden ingevuld. Dit 
om betere zorg tegen lagere kosten te realiseren.  
 
Eerste lijn groeit in kwantiteit en complexiteit 
Naast substitutie van zorg vanuit de tweede lijn zullen eerste-
lijns zorgaanbieders met een structureel stijgende zorgvraag 
te maken krijgen. Het aantal ouderen neemt toe, net als het 
aantal personen met meerdere chronische ziekten. Boven-
dien blijven ouderen langer thuis wonen en neemt de ligduur 
in ziekenhuizen af. De eerste lijn zal daardoor meer en com-
plexere zorgvragen op zich af zien komen. Kritischer patiën-
ten, zoals hoogopgeleide babyboomers en goed geïnfor-
meerde jongeren die internet en social media raadplegen, 
stellen ook hogere eisen aan zorgaanbieders.  
 
Huisartsen: meer taken en meer regie 
Huisartsen hebben hun aandeel in de (uitgaven aan) eerste-
lijns zorg de afgelopen jaren zien afkalven (figuur 2). Vanuit 
het zorgakkoord krijgen zij echter een belangrijke  

Figuur 2  Aandeel huisartsen in uitgaven aan eerste-
lijns zorg gedaald 

 
Bron: CBS 
 
regiefunctie toebedeeld. Bovenop de toenemende zorgvraag 
krijgen zij ook steeds meer taken op het vlak van preventie, 
ketenzorg en digitale toepassingen. Om aan de toenemende 
kwaliteitseisen te kunnen voldoen is samenwerking met an-
dere eerstelijns aanbieders, medisch-specialisten en wel-
zijnspartijen die in de wijk actief zijn, daarnaast noodzakelijk. 
Tegelijkertijd stellen zorgverzekeraars scherpere inkoop-
voorwaarden en wil 81% van de praktijkzoekende huisartsen 
een parttime baan.  
 
Samenwerking en schaal noodzakelijk  
Huisartsen kunnen hun regierol alleen waarmaken wanneer 
zij zich organiseren en taken delegeren (figuur 3). De huis-
arts zal zo steeds vaker als zorgmanager optreden. Onder-
steunende diensten zullen vaker worden uitbesteed.  
 
Figuur 3  Huisartsen werken vaker samen 

 
Bron: Nivel 
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Geestelijke Gezondheidszorg 
 

Nieuwe antwoorden  
op krimp nodig 
 
• Het akkoord over minder bedden heeft de groei 

van de GGZ getemperd. 
• Invoering van de basis-GGZ en eerstelijns prak-

tijkondersteuners zorgen voor gewijzigde verhou-
dingen. 

• GGZ-aanbieders passen zich aan op de nieuwe 
krimprealiteit. Bedrijfsmatig georganiseerde for-
mules zijn in opkomst.  

 
Figuur 1  Groei van uitgaven aan GGZ neemt af 

 
Bron: CBS 
 
Akkoord over minder bedden tempert GGZ-groei 
Om de sterke uitgavengroei in de GGZ te beteugelen heeft 
de sector met de minister van VWS een maximale volume-
groei van 1% afgesproken voor de jaren 2015 tot en met 
2017. In aanloop naar 2015 is de uitgavengroei al sterk be-
teugeld (figuur 1). De verschuiving van intramurale naar 
ambulante GGZ-zorg is hier debet aan. Nederland beschikt 
internationaal gezien over een grote intramurale GGZ-
capaciteit. De sector heeft zich gecommitteerd aan de af-
spraak om tussen 2008 en 2020 de intramurale capaciteit met 
een derde af te bouwen en te vervangen door ambulante 
zorg. Vooral binnen de Zvw-bekostigde zorg, waar zorgver-
zekeraars financieel risico over lopen, blijkt de afbouw vaart 
te krijgen (figuur 2). 
 
Basis-GGZ zet extra druk op sector  
In 2014 heeft de invoering van de basis-GGZ de substitutie 
van tweedelijns naar eerstelijns GGZ-zorg een flinke impuls 
gegeven. Door de afspraken over de juiste zorg op de juiste 
plek krimpen de budgetten echter, waardoor GGZ-
instellingen fors moeten saneren. Na jaren van groei is in 
2012 het aantal medewerkers voor het eerst gedaald.  
 
Praktijkondersteuners nemen deel GGZ-zorg over 
Praktijkondersteuners bij huisartsen krijgen een steeds gro-
tere rol in de GGZ. Zij behandelen een groeiend aantal  

Figuur 2  Alleen Zvw-bekostigde intramurale GGZ-
capaciteit afgenomen 

 
Bron: Trimbos Instituut 
 
patiënten zelf, wat tot een sterke beperking van het aantal 
doorverwijzingen naar de tweede lijn heeft gezorgd. Veel 
gevestigde instellingen lijden verlies op de basis-GGZ. Dit 
terwijl de tweedelijns GGZ al fors kromp (figuur 3). 
 
Krimpmarkt: nieuwe businessmodellen nodig 
Traditionele aanbieders zullen nieuwe wegen moeten vinden 
om aan te haken bij de veranderende omstandigheden. De 
nieuwe realiteit zet gevestigde businessmodellen onder 
druk. De zorg verschuift van de instelling naar intensieve 
Psychische zorg aan huis. Een efficiënte bedrijfsvoering is 
daarbij een voorwaarde om te overleven, zeker gezien de 
toegenomen administratieve lastendruk. Nieuwe bedrijfsma-
tig georganiseerde GGZ-formules spelen hierop in. 
 
Figuur 3  Tweedelijns GGZ krimpt op alle fronten 

 
Bron: GGZ Nederland 
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Langdurige Zorg 
 

Hervorming vereist            
omslag in denken 
 
• Nederland kent de hoogste collectieve uitgaven 

aan langdurige zorg ter wereld. Het kabinet bezui-
nigt vanaf 2015 fors op deze uitgaven. 

• Reorganisatie van AWBZ-zorg leidt tot meer priva-
te, informele en extramurale zorgverlening. 

• Alleen met een vraaggerichte aanpak en strakke 
financiële sturing blijven instellingen in control. 

 
Figuur 1  Steeds meer ouderen die steeds vaker 
zelfstandig wonen 

 
Bron: CBS 
 
Zelfredzaamheid ouderen sterk gegroeid 
Nederland kent de hoogste collectieve uitgaven aan langdu-
rige zorg ter wereld. De bevolking vergrijst. Ouderen willen 
en kunnen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Het aan-
deel 80-plussers dat langdurig in een tehuis verblijft is fors 
afgenomen (figuur 1). Ouderen zijn daarnaast steeds hoger 
opgeleid, rijker en blijven langer gezond (figuur 2). 
 
2015: extramurale AWBZ-zorg naar Wmo en Zvw 
Het kabinet wijzigt het stelsel van langdurige zorg ingrijpend. 
De Wet langdurende zorg (Wlz) zal met ingang van 2015 de 
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) vervangen. 
Alleen de echt intensieve zorg voor oudere en gehandicapte 
personen en psychiatrische patiënten komt onder deze nieu-
we wet te vallen. De AWBZ-zorg zonder verblijf  (ca. €10 
mrd.) wordt overgeheveld naar de nieuwe Wet maatschap-
pelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zvw. 
 
Verzekeraars en gemeenten ontwikkelen nieuwe zorg 
Met slimme combinaties van zorg, ondersteuning en werk-
begeleiding willen gemeenten meer samenhang in zorg 
brengen. Zorgverzekeraars voeren de nieuwe Zvw-
aanspraak wijkverpleging uit. Binnen wijkteams zoeken zorg 
en welzijn en gemeenten en verzekeraars samen naar de 
juiste ondersteuning van burgers. 

Figuur 2  Ouderen leven langer zonder beperkingen 

Bron: CBS  
 
Kansen voor integrale zorgconcepten groeien 
Hoewel het totale budget kleiner wordt, ontstaan door de 
nieuwe wetgeving ook nieuwe mogelijkheden voor cross-
overs tussen wonen, zorg en welzijn. Verschillende marktpar-
tijen spelen hierop in met integrale concepten gericht op 
efficiënte combinaties van zorg en welzijn.  
 
Meer focus: positionering, flexibilisering en financiën 
Zorginstellingen kunnen met een stapeling van exploitatieri-
sico’s geconfronteerd worden (figuur 3). De veranderingen 
vragen meer focus van bestuurders: 
1. Heldere positionering: waar vraagt de klant om en wat is 
het onderscheidend vermogen? 
2. Keuzes maken: afslanken en terug naar de kern. 
3. Ontwikkeling van klantgerichte dienstverlening. 
4. Flexibiliseren van bedrijfsvoering (vastgoed, personeel). 
5. Financieel scherp aan de wind zeilen. 
 
Figuur 3  Exploitatierisico’s kunnen zich opstapelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: ING Economisch Bureau 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

200

300

400

500

600

700

800

'96 '98 '00 '02 '04 '06 '08 '10 '12 '14

*1
.0

00
 

Aantal Nederlanders van 80 jaar en ouder
% 80-plussers dat in een zorginstelling verblijft (r.as)

1

2

3

4

5

6

'85 '87 '89 '91 '93 '95 '97 '99 '01 '03 '05 '07 '09 '11 '13ja
re

n 
va

na
f 8

0-
ja

rig
e 

le
ef

tij
d 

Levensverwachting zonder matige en ernstige beperking:
mannen op 80-jarige leeftijd
Levensverwachting zonder matige en ernstige beperking:
vrouwen op 80-jarige leeftijd

   

Stapeling van 
risico’s bij 

zorginstellingen 

Overcapaciteit in 
grootstedelijke 

gebieden 

Dubbele transitie: 
scheiden wonen-

zorg + hervorming 
en bezuiniging 

AWBZ 

Ongunstige ZZP-
mix (omzetkrimp > 

10%) 

Onvoldoende 
flexibiliteit in 
vastgoed en 
workforce 

Onvoldoende 
schaal 

Te trage 
aanpassing 

bedrijfsvoering 



Ondernemen in 2015 102 home

13
 G

ez
on

d
h

ei
d

sz
or

g

Ziekenhuiszorg 
 

Slagvaardigheid en on-
derscheid cruciaal 
 
• Overheidsmaatregelen en kritische consumenten 

zorgen voor veel dynamiek in de ziekenhuiszorg. 
• Toenemende exploitatierisico’s, betalingsproble-

men en faillissementen zijn het gevolg. 
• Kansen liggen in een onderscheidende concurren-

tiepositie en lange-termijn afspraken met verzeke-
raars. 
 

Figuur 1  Meer dagopnamen, kortere verpleegduur 

 Bron: CBS 
 
Ziekenhuiszorg geen groeimarkt meer 
Ziekenhuizen zien zich sinds 2012 geconfronteerd met volu-
medruk. Maatregelen zoals vastgelegd in de onderhande-
lingsakkoorden en beheersinstrumenten zijn belangrijke 
oorzaken van de teruglopende zorgproductie. Ook bewuste-
re zorgconsumenten, het gestegen eigen risico en selectie-
vere zorgverzekeraars zijn daar debet aan. Daarnaast heeft 
de sector zich gecommitteerd aan een beheerste volume-
groei van maximaal 1% per jaar tot en met 2017 ten gunste 
van een verschuiving van zorg naar de eerste lijn. Ook ver-
betering van zorgverlening leidt structureel tot een afnemend 
aantal dagopnamen en kortere klinische opnamen (figuur 1).  
 
Dunne marges en toenemende onzekerheden 
In 2013 is voor het eerst een ziekenhuis failliet gegaan en ook 
in 2014 kenden diverse ziekenhuizen betalingsproblemen. 
Vanaf 2014 is het vangnet dat compensatie bood voor een 
sterke omzetdaling (veroorzaakt door prestatiebekostiging) 
afgeschaft. Ondanks kostenbesparingen blijven de marges 
dun gezien de exploitatierisico’s (figuur 2). Tegenvallers 
komen daardoor direct in het resultaat tot uiting. Bedrijfsvoe-
ring, de plek in het regionale netwerk en onderhandelingen 
met de dominante zorgverzekeraar zullen daardoor veel 
bepalender voor de exploitatie zijn dan voorheen. 

Figuur 2  Exploitatierisico’s ziekenhuizen groeien 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: ING Economisch Bureau 
 
Keuze voor onderscheidend aanbod 
Ziekenhuizen zoeken elkaar steeds vaker op om sterker te 
staan in de huidige marktdynamiek. Samen met eerste lijn en 
verzekeraars zullen ziekenhuizen een onderscheidend en 
toekomstbestendig aanbod moeten creëren. Scherpe portfo-
liokeuzes en lange-termijn-contracten met verzekeraars zijn 
nodig om de continuïteit veilig te stellen. 
 
Specialisten kiezen massaal voor eigen bedrijf 
Vanaf 2015 gaan zorgaanbieders en zorgverzekeraars on-
derhandelen over de prijs van het gehele zorgproduct, inclu-
sief het honorarium van de medisch-specialist. De nieuwe 
eisen die de fiscus stelt aan vrijgevestigde specialisten heb-
ben tot nu toe slechts bij 7% van de ziekenhuizen geleid tot 
overstap naar een loondienstverband of een participatiemo-
del (figuur 3). Dit vraagt om een andere wijze van samen-
werking waarbij het vergroten van de bestuurbaarheid een 
belangrijk aspect is. 
 
Figuur 3  Specialisten kiezen massaal voor zelf-
standigheid 

Bron: Orde van Medisch Specialisten 
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Box: Sectormanager Gezondheidszorg 
 
Ondernemen in 2015 is vooruit blijven kijken en anticiperen! 
In ons Jaarbericht van vorig jaar wees ik al op de veranderende risicoperceptie van banken in de zorg. De 
overheid is in een rap tempo bezig de sector te verzelfstandigden en zorginstellingen moeten hun eigen broek 
ophouden. We zien de ene instelling hier beter in slagen dan de andere. Neem een gemiddeld ziekenhuis 
waarvan alle betrokkenen het erover eens zijn dat het toegevoegde waarde levert. Dit ziekenhuis is op dit moment 
alleen financierbaar als alle betrokken stakeholders erkennen dat ook zij belang hebben bij de continuïteit van de 
instelling. De onderliggende afhankelijkheden geven banken dan dat extra stukje comfort dat we zoeken. Daarom 
vragen we van zorgverzekeraars om zich meerjarig te committeren en willen we geïnformeerd worden over de 
toekomstplannen en de rol van het ziekenhuis in het regionale netwerk. We treden in gesprek met het ziekenhuis 
over deze onderliggende strategische agenda. Dit is ook onze insteek bij de vormgeving van de samenwerking 
met de medisch specialisten. ING is niet voor of tegen een specifiek model. Waar het ons om gaat is dat de 
bestuurbaarheid van het ziekenhuis aantoonbaar wordt vergroot en dat specialisten ook daadwerkelijk 
ondernemerschap en commitment naar de organisatie toe tonen. Dat moet dan ook blijken uit het onderliggende 
verdienmodel.  
In de Care staat 2015, net als 2014, in het teken van het managen van de krimp. Dit stelt andere eisen aan 
zorgorganisaties: focus, terug naar de kern, voldoende flexibiliteit creëren in je organisatie. Ondanks de lastige 
marktomstandigheden zijn er echter ook kansen. Hogere kwaliteit en lagere kosten gaan prima samen in de zorg. 
Het zijn vooral de traditionele verdienmodellen die onder druk staan, wat ruimte geeft aan nieuwe, innovatieve 
business modellen als bijvoorbeeld franchise. Kansen dienen zich lokaal ook aan in de samenwerking tussen 
woningcorporaties en zorginstellingen. De afbouw van de intramurale capaciteit is in veel gevallen een 
gezamenlijk dilemma omdat de instelling in veel gevallen huurt van de corporatie. 
Het vergroten van de financierbaarheid van de sector is ook een systeemaangelegenheid. Neem nu de 
jaarrekeningenproblematiek in de Cure van het afgelopen jaar. Dit heeft duidelijk gemaakt waar de pijn zit. Het 
systeem is erg complex en moet vele belangen dienen. Probeer in zo´n constellatie maar eens majeure 
veranderingen door te voeren. Dat is niet gemakkelijk. Banken hebben echter grote belangen in de zorg uit staan 
en maken zich dan ook zorgen over het ontbreken van regie in dit proces. De financierbaarheid van de transitie 
was lange tijd onderbelicht en werd te vaak afgedaan als een technisch iets. Die tijd is echter voorbij. 
2015 staat in het teken van ´in control komen en blijven´. Het centrale thema van onze gesprekken met klanten: 
‘Welke blik heb je op de toekomst, welke maatregelen tref je, waar lig je van wakker, hoe houdt je als bestuurder  
de regie maar ook wat mag je daarbij van je financier verwachten´. 
Wij blijven met al onze klanten in gesprek. Ons doel is daarbij de strategische positie van de organisatie en om 
onze klanten te helpen te overleven in de snel wijzigende omgeving. ING wil als strategisch partner haar visie 
delen over de belangrijkste sectorontwikkelingen en de impact ervan op uw strategische beleidskeuzes. In 
individuele klantgesprekken, sectorvisies en ronde tafel bijeenkomsten geeft ING wederom ook in 2015 concreet 
invulling hieraan. 
Ik wens u een mooi ondernemend jaar toe! 
 

  
 
 

Erwin Winkel 
ING Sectormanager Gezondheidszorg  
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Contactpersonen

ING Sectormanagement
Sasja Winters Zakelijke dienstverlening 06 30 28 41 63
Machiel Bode Transport en logistiek 06 54 22 77 30
Cor Bruns Agrarische sector  06 54 31 33 14
Jan van der Doelen  Bouw, onroerend goed & leisure  06 55 81 22 15
Ceel Elemans  Public en non-profit  06 54 78 82 83
Arnold Koning  Industrie  06 52 31 46 05
Marinus van der Meer  Groothandel  06 50 69 25 95
Dirk Mulder  Groot- en detailhandel  06 11 38 09 71
Kees van Vliet  Agrarische sector  06 55 79 88 31
Bert Woltheus  Industrie  06 27 00 66 24
Erwin Winkel  Gezondheidszorg 06 83 64 24 27

ING Economisch Bureau
Marieke Blom Hoofdeconoom Nederland 06 53 90 45 31
Henk van den Brink  Agrarische sector  06 19 30 31 53
 Regio’s Groningen, Friesland, Drenthe
Edse Dantuma  Gezondheidszorg, public en non-profit 06 83 64 83 06
Max Erich  Detailhandel  06 83 63 57 85
Dimitry Fleming  Nederlandse economie  06 22 95 48 75
Thijs Geijer  Detailhandel & leisure  06 13 37 97 43
 Regio’s Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
Gerben Hieminga  Energie en Maatschappelijk Verantwoord  06 83 64 00 72
 Ondernemen
Katinka Jongkind  MKB, starters en familiebedrijven 06 83 64 98 76
Maarten Leen  Hoofd macro-economie  06 30 06 24 21
Raoul Leering Hoofd Internationaal Handelsonderzoek 06 13 30 39 44
Rico Luman  Transport, logistiek en groothandel  06 83 64 89 54
 Regio’s Noord- &, Zuid-Holland, Flevoland
Anke Martens Macro-econoom 06 83 63 97 39
Mohammed Nassiri Macro-econoom 06 51 47 87 00
Ferdinand Nijboer  Zakelijke dienstverlening  06 51 85 29 71
 Regio’s Overijssel, Gelderland, Utrecht
Maurice van Sante  Bouw en onroerend goed  06 83 63 20 62
Jurjen Witteveen  Industrie  06 83 63 57 86
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ING in uw regio

MKB
Regiodirecteur MKB Noord-Oost Martin van den Hemel 06 25 00 09 18
Rayondirecteur Veluwe en Stedendriehoek Ron Jager 06 55 39 73 82
Rayondirecteur Friesland  Gert-Jan Winkeler  06 23 14 43 12
Rayondirecteur Zuid-Drenthe-IJsselVecht  Jan Willem van den Berg  06 50 26 32 51
Rayondirecteur Oost-Nederland  Corné Pauwels  06 29 06 52 53
Rayondirecteur Groningen-Assen  Jaco Koopmans  06 52 32 14 53

Regiodirecteur MKB Noord-West  Marcel de Goeij  06 52 00 85 11
Rayondirecteur Noord-Holland Noord  Ronald Smit  06 50 66 69 38
Rayondirecteur Zaanstreek  Ruben Uitendaal  06 55 81 29 60
Rayondirecteur Amstelland-West  Gerard Bakker  06 50 63 79 95
Rayondirecteur Amsterdam Centrum  Bas Vanhorick  06 30 90 19 42
Rayondirecteur Flevoland Robbert  Jan Kromkamp  06 30 27 92 23
Rayondirecteur Haarlem-Haarlemmermeer  Erwin Baens  06 29 47 05 69
Rayondirecteur Gooi-Eemland  Frank Warmerdam  06 55 81 37 59
Rayondirecteur Utrecht-Heuvelrug  Simone Tietema  06 52 37 26 08
Rayondirecteur Zuid-West Utrecht  Wout van der Schaft  06 50 66 69 92

Regiodirecteur MKB Zuid-Oost  Marcel Beckers  06 52 54 70 39
Rayondirecteur Midden-Gelderland  Ellen-Marie Koek  06 50 67 84 12
Rayondirecteur Zuid-Gelderland  Sidney van den Bergh  06 15 01 81 37
Rayondirecteur Noord-Oost Brabant  Rob Wagemakers  06 55 39 76 00
Rayondirecteur Zuid-Oost Brabant  Han Gasseling  06 21 82 32 40
Rayondirecteur Limburg  Daniël Gosler  06 55 81 27 66

Regiodirecteur MKB Zuid-West  Dick de Boer  06 55 17 48 88
Rayondirecteur Rotterdam-Vlaardingen  Dick Nonnekes  06 55 77 79 65
Rayondirecteur Rotterdam-Zuid en Eilanden Dennis van den Busken  06 30 90 51 40
Rayondirecteur Breda-Midden Brabant  Hans van de Grift  06 54 23 70 64
Rayondirecteur Zeeland-West Brabant  Chris Cornet  06 50 61 70 41
Rayondirecteur Den Haag-Omgeving  Johan Otto  06 21 71 39 04
Rayondirecteur Den Haag-Westland  Robert-Jan Wijnhoud  06 15 06 39 10
Rayondirecteur Dordrecht-Capelle a/d IJssel  Evert de Gijsel  06 55 79 88 25
Rayondirecteur Rijnland-Groene Hart  Joost Berkhout  06 54 98 39 85

Grootbedrijf & Instellingen
Regiodirecteur GB&I Noord-Oost Gerrit Keen 06 55 87 00 25
Regiodirecteur Instellingen Noord-Oost Cees Hendriks 06 55 74 64 10
Districtsdirecteur IJsselland Arnold Hofmeijer 06 27 04 16 12
Districtsdirecteur Noord-Nederland  Klaas Jan Hutten 06 54 36 77 46
Districtsdirecteur Oost-Nederland  Erik ten Kate 06 55 86 05 91

Regiodirecteur GB&I Noord-West Gijs van Wijgerden 06 55 17 03 80
Regiodirecteur Instellingen Noord-West Gijs de Kruijff 06 50 63 30 25
Districtsdirecteur Amsterdam Reinoud van Helbergen 06 27 08 75 24
Districtsdirecteur Midden Nederland Thomas Eterman 06 30 54 66 23
Districtsdirecteur Noord-Holland Michel van Nieuwland 06 55 39 75 20
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Regiodirecteur GB&I Zuid-Oost Paul van Vuuren 06 54 31 26 74
Regiodirecteur Instellingen Zuid-Oost Sjef Stollman 06 15 01 81 31
Districtsdirecteur Arnhem-Nijmegen Renco Kraak 06 55 88 05 34
Districtsdirecteur Oost-Brabant Jan Willem Overwater 06 30 27 38 11
Districtsdirecteur Limburg Dennis Langenhuizen 06 54 37 10 65

Regiodirecteur GB&I Zuid-West Ali Bouchrit 06 30 06 83 51
Regiodirecteur Instellingen Zuid-West Claus Verbrugge 06 21 55 69 66
Districtsdirecteur Rotterdam Bastiaan van der Knaap 06 55 77 77 35
Districtsdirecteur Zuid-Holland Dominique ter Schure 06 27 07 70 52
Districtsdirecteur West & Mid Brabant, Zeeland Job den Hamer 06 30 62 52 70
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Disclaimer
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van 
de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in 
dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun 
nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te 
Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie 
is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING 
Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen 
dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend 
is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit 
rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of 
werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van 
(de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming 
van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, 
mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche 
Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

De tekst is afgesloten op 18 december 2014.




