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Leeswijzer 

 
 Als peildatum is 1 januari van het desbetreffende jaar gehanteerd. In eerdere 

rapportages was 31 december de peildatum. Omwille van de 
vergelijkbaarheid zijn cijfers over eerdere jaren ook aangepast naar de 
peildatum van 1 januari. Ondanks het verschil van slechts één dag zijn er 

soms grote verschillen tussen 31 december en 1 januari, wanneer 
vergeleken wordt met voorgaande rapportages die betrekking hadden op 31 
december. Dit komt vanwege het feit dat de jaarwisseling een moment is 

waarop relatief veel arbeidsovereenkomsten aanvangen of worden 
beëindigd. 

 Percentages tellen door afrondingen niet altijd op tot 100%. 

 Landelijke cijfers worden in de bijlagen uitgesplitst naar CWI-district. 
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1 Samenvatting 
Deze rapportage is opgesteld door Haas & Lescaut in opdracht van het Kenniscentrum 
voor Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven [KBB] Vakopleiding Carrosseriebedrijf [VOC]. Als 
landelijk opleidings- en exameninstituut adviseert VOC bedrijven over 

opleidingsvraagstukken en verzorgt het opleidingen op het gebied van carrosseriebouw 
en schadeherstel. Tevens verzorgt VOC een aantal wettelijke taken, waaronder het 
onderhouden van de kwalificatiestructuur en het afnemen van examens.

1
 

 
Dit rapport is een uitbreiding op een eerder dit jaar verschenen versie, waarin de 
ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs zijn beschreven op basis 

van databestanden van pensioenfonds MN, de Dienst Uitvoering Onderwijs [DUO] en het 
Register Erkende Leerbedrijven van VOC. In deze volledige versie van het rapport is ook 
onderzoek onder bedrijven betrokken en zijn de ervaringen en prognoses van 

ondernemers verwoord.  
 

1.1 Arbeidsmarkt 
De carrosseriebranche heeft de afgelopen jaren, en zeker de afgelopen drie jaar, sterk te 
lijden onder de economische neergang. Het aantal bedrijven blijft ongeveer gelijk, maar 
we zien grotere bedrijven die al langer bestaan krimpen of verdwijnen, en er tegelijkertijd 

kleine ‘niche-bedrijfjes’ bijkomen. Daarbij zien we een sterke afname in de gemiddelde 
bedrijfsomvang: een gemiddeld bedrijf is de afgelopen vijf jaar met ongeveer een vijfde 
gekrompen. Volgens de ondernemers zijn er al enige jaren teveel bedrijven beschikbaar 

voor het beschikbare werk waardoor prijzen voortdurend onder druk staan. De trans-
portsector heeft minder te besteden en kan kiezen uit meerdere goedkope aanbieders 
daar waar het gaat om carrosseriebouw terwijl de schadeherstelbranche te maken heeft 

met een krimpend aantal schadegevallen door technische veranderingen en 
economische omstandigheden. Hoewel ondernemers zelf (zeker de carrosseriebouwers 
en de niche bedrijven) minder somber zijn over de vooruitzichten, lijken bovenstaande 

ontwikkelingen ook de opmaat voor de komende jaren. 
 
Deze ontwikkelingen hebben grote personele consequenties. Het aantal dienstverbanden 

in de carosseriebranche is in de afgelopen vijf jaar met bijna een zesde gedaald. In 2012 
stroomden bijna drie keer zoveel personen de branche uit dan de branche in. Sinds 2004 
waren er nog nooit zo weinig dienstverbanden binnen de branche. De krimp is het sterkst 

binnen het segment Carrosseriebouw, maar zien we ook binnen de overige segmenten.  
 
Als gevolg van de krimp wordt de vergrijzing en ontgroening binnen de branche verder 

versterkt. Bij krimp vertrekken jongeren vaak het eerst. Als gevolg hiervan zien we ook 
andere effecten, zoals een stijging van het gemiddelde uurinkomen.  
 

Voor de meeste functies geldt dat bedrijven een evenwicht of stijging van het aantal 
arbeidsplaatsen verwachten. Gezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is 
onduidelijk waarop deze prognoses zijn gebaseerd. In vergelijking met vorig jaar 

verwachten iets meer bedrijven het lopende boekjaar met een hogere winst/omzet af te 
sluiten. Deze verbeterde perspectieven lijken erop te duiden dat werkgevers na jaren van 
krimp een kentering verwachten.   

 
Voor de opleidingen met relatief veel leerlingen geldt dat voor de Autospuiter, Eerste 
autospuiter en Eerste autoschadehersteller een stijging van het aantal arbeidsplaatsen 

                                                 
1 Voor meer informatie, zie w ww.vocar.nl 
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wordt verwacht. Ook de niveau 3 opleiding Autoschadetechnicus wordt vaker genoemd 
dit jaar. Voor Autoschadehersteller blijft het aantal arbeidsplaatsen volgens bedrijven 

ongeveer gelijk [zie ]. Dit laatste is opmerkelijk aangezien experts binnen de branche een 
afwijkende ontwikkeling schetsen. Het inventariseren en verhelpen van zichtbare en 
onzichtbare autoschade is de afgelopen tien jaar oneindig veel complexer geworden. 

Bestonden de meeste voertuigen enkele jaren geleden nog uit onafhankelijke systemen, 
tegenwoordig bestaat vrijwel elke nieuwe auto uit een totaal van computergestuurde en 
samenwerkende delen. Veel schadebedrijven zijn daardoor ingrijpend veranderd de 

afgelopen jaren danwel zullen hoognodig moeten veranderen. Naast de behoefte aan 
geavanceerde up to date leesapparatuur en software evolueren de werknemers van 
schadehersteller naar schadetechnici. In de certificering van bedrijven en het Hiqure 

keurmerk zitten deze zaken al enige tijd geïntegreerd, vanaf 1 januari 2015 zal elk 
Eurogarant bedrijf zijn erkende AST’er in huis moeten hebben. In onderstaande tabel is 
deze ontwikkeling, nog, nauwelijks zichtbaar. 

 
 

tabel 1.1 Verwachte ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen komende vijf  jaar 

CREBO Niveau Kw alif icatie L
a
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lij
k
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Z
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t 

Z
u
id

-O
o
s
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93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche ++ ++ + ++ + = ++ 

91770 2 Autospuiter ++ = ++ - ++ + ++ 
91780 3 Eerste autospuiter + = + + = - ++ 
95030 2 Autoschadehersteller = - - - = + + 
95041 3 Eerste autoschadehersteller + + + + ++ - ++ 

95042 3 Autoschadetechnicus + ++ = (+) (=) + + 
91790 2 Carrosseriebouwer ++ (+) (+) (-) (=) (+) (+) 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer ++ (=) (+) (+) (+) (+) (+) 
92980 2 Caravantechnicus + ? (=) (+) ? (=) (=) 

92990 3 Eerste caravantechnicus = ? (=) (=) ? (=) (+) 
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstelbedrijf  = = - (=) (=) (-) (+) 
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf - (=) ? (-) ? ? ? 
93385/3 4 Werkplaatsmanagement = = ? (+) (=) (=) (+) 

94250/2 4 Vestigingsmanager - - (=) (=) (=) - (=) 

-- daling van >25%, - daling vanaf 25% tot 10%, = evenw icht (vanaf -10% tot en met +10%), 
+ stijging van 10% tot en met 25%, ++ stijging van >25%, ? onbekend, () onvoldoende 
w aarnemingen voor betrouwbare uitspraak 

 

1.2 BPV-plaatsen 
Het aantal leerlingen daalt met ruim 14% ten opzichte van het vorige schooljaar. Alleen 
bij een aantal kleinere opleidingen zien we een substantiële stijging, die echter weinig 
aan het krimpende beeld kunnen veranderen. 

 
Als we kijken naar de verwachte ontwikkeling van het aantal leerplaatsen voor de 
opleidingen met de meeste leerlingenaantallen, dan zien we dat bedrijven een evenwicht 

verwachten in het aantal leerplaatsen voor de Eerste Autospuiter en 
Autoschadehersteller. Voor de Autospuiter wordt een toename van het aantal 
leerplaatsen verwacht, en voor Eerste Autoschadehersteller een afname van het aantal 

leerplaatsen. De verwachte groeiende vraag naar de autoschadetechnicus blijft uit. 
Alleen in Noord Nederland is een kleine stijging te bespeuren in het aantal te verwachten 
leerplaatsen. 
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Voor de opleidingen Carrosseriebouwer en Eerste Carrosseriebouwer wordt een sterke 

toename van het aantal leerplaatsen verwacht. Dit is opvallend, aangezien deze functies 
vooral voorkomen bij carrosseriebouwbedrijven, en veel bedrijven in dit segment in zwaar 
weer verkeren. Tegelijkertijd ligt de gemiddelde leeftijd binnen dit segment relatief hoog. 

Carrosseriebouwbedrijven hebben relatief veel oudere werknemers in dienst. De 
verwachte groei in de vraag naar leerplaatsen moet dus vooral gezien worden in het licht 
van vervanging en niet in uitbreiding. 

 
Leerplaatsen voor de overige opleidingen komen bij bedrijven niet vaak voor, en de 
respons voor deze opleidingen is vrij beperkt. Vooral voor de niveau 4–functies is de 

respons onder de ondervraagde ondernemers klein. De trend lijkt te zijn dat de meeste 
bedrijven een evenwicht verwachten [zie ]. 
 

 

tabel 1.2 Verwachte ontwikkeling aantal BPV-plaatsen in de komende vijf  jaar 

CREBO Niveau Kw alif icatie L
a
n
d
e
lij
k
 

N
o
o
rd

 

O
o
s
t 

M
id

d
e
n
-W

e
s
t 

N
o
o
rd

-W
e
s
t 

Z
u
id

-W
e
s
t 

Z
u
id

-O
o
s
t 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche + = (=) (+) (=) ++ (-) 
91770 2 Autospuiter + (-) + = + (=) (+) 
91780 3 Eerste autospuiter = - (=) - (=) (+) (+) 

95030 2 Autoschadehersteller = - (=) (=) + = = 
95041 3 Eerste autoschadehersteller - (-) = (=) (-) (=) (+) 
95042 3 Autoschadetechnicus + (=) (=) ? (+) (=) (=) 

91790 2 Carrosseriebouwer ++ ? (+) ? (+) (=) ? 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer ++ ? (+) ? (=) (+) ? 
92980 2 Caravantechnicus (=) ? ? (=) ? ? ? 
92990 3 Eerste caravantechnicus ? ? ? ? ? ? ? 

10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstelbedrijf  (=) ? ? ? ? ? (=) 
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf ? ? ? ? ? ? ? 
93385/3 4 Werkplaatsmanagement ? ? ? ? ? ? ? 
94250/2 4 Vestigingsmanager (=) ? ? ? ? ? ? 

-- daling van >25%, - daling vanaf 25% tot 10%, = evenw icht (vanaf -10% tot en met +10%), 
+ stijging van 10% tot en met 25%, ++ stijging van >25%, ? onbekend, () onvoldoende 
w aarnemingen voor betrouwbare uitspraak 

 

 
Terwijl het aantal leerlingen daalt, neemt het aantal erkenningen toe. Daarmee lijken voor 
de huidige populatie leerlingen over het algemeen voldoende BPV- en arbeidsplaatsen 

beschikbaar, tenminste als gekeken wordt naar het aantal erkende leerbedrijven per 
opleiding. Alleen de opleidingen tot Werkplaatsmanager schadeherstel en 
carrosseriebouw vormen hierop een uitzondering. Voor de laatstgenoemde opleidingen is 

het aantal met de juiste erkenning beperkt.  
 
De beschikbaarheid is indicatief, omdat een bedrijf met een erkenning niet 

noodzakelijkerwijs een BPV-plaats beschikbaar heeft. Navraag onder de scholen wees 
uit dat onder jongeren voldoende interesse voor het vak bestaat. Dit jaar viel 50% van de 
400 geïnteresseerde leerlingen af vanwege een gebrek aan beschikbare arbeidsplekken. 

Er zijn momenteel onvoldoende leerbedrijven die een arbeidsplek beschikbaar stellen en 
er lijkt sprake van een mismatch tussen de verwachtingen van de werkgever en het reële 
aanbod. Vorig jaar al gaven veel bedrijven aan dat het opleiden van leerlingen steeds 

verder onder druk komt te staan vanwege kostenbeheersing. Er is onvoldoende budget 
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beschikbaar voor het opleiden van leerlingen. Werkgevers geven aan wél BPV-plaatsen 
beschikbaar te hebben, maar geen geschikte leerlingen te kunnen vinden. Volgens hen is 

het opleidingsniveau van leerlingen vaak te laag is danwel er is sprake van onvoldoende 
motivatie. Vraag en aanbod lijken onvoldoende op elkaar aan te sluiten.  
 

In recessietijd is het moeilijk voor zowel scholen als bedrijven om leerlingen voldoende 
gelegenheid te bieden om praktijkkennis en geschikte werkervaring op te doen. Binnen 
bedrijven is steeds minder budget beschikbaar om leerlingen op te leiden, waardoor 

minder BBL-trajecten beschikbaar komen. Leerlingaantallen lopen mede daardoor terug 
en bereiken kritische grenzen waarbij het voortbestaan van opleidingstrajecten in het 
geding komt. Of opleidingen worden samengevoegd, waardoor kennis te algemeen en te 

breed wordt. 
 
Tegelijkertijd hebben bedrijven steeds meer behoefte aan ‘kant -en-klare’ werknemers. 

Werkgevers willen jongeren meteen volop kunnen inzetten. Er is weinig tijd voor 
begeleiding op de werkvloer. Leerlingen krijgen weinig gelegenheid om rustig aan 
opdrachten te werken en zo het vak te leren. 

 
Deze ontwikkelingen zijn terug te zien daar waar het gaat om de BBL opleiding 
Autoschadetechnicus zoals deze ook verzorgd wordt door VOC. Daarbij zijn alleen al het 

afgelopen jaar meer dan 300 zittende werknemers klaargestoomd voor het benodigde 
niveau drie diploma. Bedrijven stellen minder leerwerkplekken beschikbaar en investeren  
met behulp van VOC in eigen personeel. Begrijpelijk gezien eerder genoemde 

ontwikkelingen, maar wel jammer dat de opleiding op ROC’s onvoldoende  van de grond 
komt. 
 

In recessietijd zijn het vaak de jongere werknemers die bij krimp als eerste het bedrijf 
moeten verlaten. Daardoor stijgt de gemiddelde leeftijd binnen het bedrijf. Door de 
vergrijzing neemt niet alleen de innovatiekracht van het bedrijf af, ook neemt de 

productiviteit af en stijgen de loonkosten. Een bijkomend effect is dat bedrijven waarbij 
niet/nauwelijks leeftijdsgenoten werken ook weinig aantrekkelijk zijn voor jongeren. 
 

Zo ontstaat een vicieuze cirkel waarbij bedrijven het lastig vinden om gemotiveerd 
personeel te vinden. Omdat de prijzen onder druk staan zijn er ook minder middelen 
beschikbaar om werknemers middels financiële prikkels alsnog te motiveren. Mogelijk 

behoort het terughalen van geschikte werknemers die in de recessiejaren zijn 
uitgestroomd tot de mogelijkheden.
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2 Structuur VOC-domein 

2.1 Segmenten 
Bedrijven in de carrosseriebranche kunnen in drie segmenten worden ingedeeld: 

 Segment Schadeherstelbedrijven: bedrijven die voornamelijk of uitsluitend 

actief zijn op het gebied van autoschadeherstel. 
 Segment Carrosseriebedrijven: idem, carrosseriebouw. 
 Specialistensegment: bedrijven die zich bezighouden met onder meer 

autopoetsen, autorestauratie, ruit- en caravanherstel. 

2.2 Specialismen en niveaus 
Binnen de carrosseriebranche zijn er kwalificaties op vier opleidingsniveaus. De 
kwalificaties staan in tabel 2.1. De opleidingsniveaus zijn: 

1. Assistentopleidingen, duur ½ tot 1 jaar; 

2. Basisberoepsopleidingen, duur 2 tot 3 jaar; 
3. Vakopleidingen, duur 3 tot 4 jaar; 
4. Middenkader/specialistenopleidingen, duur 3 tot 4 jaar. 

 
 

tabel 2.1 Kw alif icaties binnen VOC-domein 

Niveau 

CREBO 
kw alif icatie 
(-dossier) Kw alif icatie(dossier) 

CREBO 
uitstroom Uitstroom/diplomanaam 

1 93740 Assistent mobiliteitsbranchea 93742 Assistent mobiliteitsbranche 

2 91770 Autospuiter 91770 Autospuiter (2) 
3 91780 Autospuiter 91780 Autospuiter (3) 
2/3 95040 Autoschadehersteltechniek   
   95030 Autoschadehersteller (2) 

   95041 Autoschadehersteller (3) 
   95042 Autoschadetechnicus (3) 
2 91790 Carrosseriebouwer 91790 Carrosseriebouwer (2) 
3 91800 Carrosseriebouwer 91800 Carrosseriebouwer (3) 

2 92980 Caravantechnicus 92980 Caravantechnicus (2) 
3 92990 Caravantechnicus 92990 Caravantechnicus (3) 
4 10844 Bedrijfsmanager schadeherstel   
4 10845 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf    

4 93380 Werkplaatsmanagement mobiliteitsbranchea 93386 Werkplaatsmanager schadeherstel 
   93385 Werkplaatsmanager carrosseriebouw 
4 94250 Bedrijfsmanagement mobiliteitsbranchea 94252 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche 

  Tekenaar/constructeur   
  Calculator/schademanager   

a Deze kw alif icatie is ontwikkeld in samenw erking met Innovam, het KBB voor de mobiliteitsbranche. en komt 
daar onder een andere CREBO-code ook terug. 
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3 Branche en bedrijven 

Het aantal bedrijven in 2013 is iets kleiner dan in 2012. De lichte daling verhult 
een trend die zich al langer voordoet, namelijk dat grotere bedrijven die al langer 
bestaan krimpen of verdwijnen, en dat er tegelijkertijd kleine ‘niche-bedrijfjes’ 
bijkomen. Wat gemiddelde bedrijfsomvang betreft zien we een sterke afname: 
een gemiddeld bedrijf is de afgelopen vijf jaar met ongeveer een vijfde 
gekrompen. Beide ontwikkelingen samen hebben grote personele 

consequenties. 

3.1 Aantal bedrijven 
Op 1 januari 2013 waren er 2.091 bedrijven actief binnen de carrosseriebranche. Na een 
aantal jaren van stijging is het aantal bedrijven de afgelopen jaren licht gedaald: 1,5% in 

2012 en 0,7% in 2013 [zie tabel 3.1]. De lichte daling verhult een trend die zich al een 
aantal jaar voordoet, namelijk dat grotere bedrijven die al langer bestaan krimpen of 
verdwijnen, en dat er tegelijkertijd kleine ‘niche-bedrijfjes’ bijkomen. Ondanks dat het 

aantal bedrijven in 2013 bijna gelijk is ten opzichte van 2012 (minus 14 bedrijven) heeft 
deze trend grote personele consequenties [zie §4]. 
 

 

tabel 3.1 Aantal bedrijven naar jaar op peildatum, landelijk 

Jaar Aantal bedrijven 
Procentuele 
toe-/afname 

2004 2.030  
2005 1.990 -2,0% 
2006 1.982 -0,4% 
2007 1.996 0,7% 

2008 2.007 0,6% 
2009 1.997 -0,5% 
2010 2.058 3,1% 
2011 2.136 3,8% 

2012 2.105 -1,5% 
2013 2.091 -0,7% 

 

 
Het is normaal dat een deel van de bedrijven ophoudt te bestaan en dat er nieuwe 
bedrijven bijkomen. Tot een aantal jaren geleden lag het percentage stakende bedrijven 

redelijk stabiel rond de 7 à 8% en waren het bijna uitsluitend kleine bedrijven die nog 
maar kort bestonden. Ook dat is normaal, aangezien ‘start-ups’ een kleinere 
overlevingskans hebben dan gevestigde bedrijven. Nu zien we al een aantal jaren steeds 

meer bedrijven verdwijnen die groter zijn en al langer bestaan. En waren het een paar 
jaar geleden vooral relatief grote bedrijven die last hadden van de economische 
neergang, nu zien we over de hele linie dat bedrijven hun activiteiten staken. Van de 

2.105 bedrijven in 2012 zien we bijna 11% niet terug in 2011. Dat betekent dat in 2013 
van de 2.091 bedrijven er 208 (10%) nieuw waren. 
 

Dat het aantal bedrijven in 2013 bijna gelijk is aan het aantal bedrijven in 2012 is vooral 
het gevolg van ontwikkelingen binnen het Specialistensegment. Als we kijken naar de 
verschillen tussen de segmenten, dan zien we namelijk dat binnen het segment 

Schadeherstel 9% van de bedrijven haar activiteiten na 2012 heeft gestaakt, is gefuseerd 
dan wel overgenomen; in 2013 is 6% nieuw. Binnen het segment Carrosseriebouw 
betreft het 9% stakingen en 5% nieuwe bedrijven, en binnen het Specialistensegment 
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15% stakingen en 21% nieuwe bedrijven. Oftewel: alleen binnen het Specialistensegment 
overtreft het aantal nieuwe bedrijven het aantal stakingen. Met name binnen dit segment 

zien we al een aantal jaren een groei van het aantal ‘start-ups’, kleine bedrijfjes die zich 
bezighouden met onder meer autopoetsen, autorestauratie en/of ruit- en caravanherstel. 
 

Het segment Schadeherstel is nog steeds het grootste segment, zowel qua aantal 
bedrijven als dienstverbanden. In 2013 betreft het 57% van het aantal bedrijven in de 
branche. Als we kijken naar de ontwikkelingen in het afgelopen decenium is het aandeel 

van het Schadeherstelsegment wel afgenomen; in 2004 was het aandeel nog 65%. 
Hetzelfde geldt voor het Carrosseriesegment, van 22% in 2004 tot 19% nu. Door de 
enorme groei van het aantal kleine bedrijfjes binnen het Specialistensegment is het 

aandeel van het Specialistensegment in tien jaar toegenomen van 13% tot 24%. Gezien 
de omvang van de bedrijven in het Specialistensegment is dit segment  qua aantal dienst-
verbanden nog wel het kleinst. 

 
 

tabel 3.2 Aantal bedrijven naar segment en jaar op peildatum, landelijk 

 Aantal bedrijven  Aandeel bedrijven 

Jaar 
Schade-

herstel 
Carrosserie-

bouw  Specialisten  
Schade-

herstel 
Carrosserie-

bouw  Specialisten 

2004 1.274 423 261  65,1% 21,6% 13,3% 
2005 1.268 421 256  65,2% 21,7% 13,2% 
2006 1.261 417 259  65,1% 21,5% 13,4% 
2007 1.244 424 281  63,8% 21,8% 14,4% 

2008 1.239 424 296  63,3% 21,6% 15,1% 
2009 1.226 421 303  62,8% 21,6% 15,5% 
2010 1.232 403 373  61,4% 20,1% 18,6% 
2011 1.227 408 461  58,5% 19,5% 22,0% 

2012 1.193 400 455  58,3% 19,5% 22,2% 
2013 1.158 382 488  57,1% 18,8% 24,1% 

 

3.2 Bedrijfsomvang 
De gemiddelde bedrijfsomvang is in 2013 sterk afgenomen ten opzichte van de 
voorgaande jaren. In 2011 had een gemiddeld bedrijf nog 8,6 werknemers in dienst. In 

2012 was dit ietwat gestegen tot 8,7 werknemers, en op 1 januari 2013 gedaald tot 8,0 
werknemers. In 2009 had een gemiddeld bedrijf nog ruim 10 werknemers. Dat betekent 
dat een gemiddeld bedrijf in vijf jaar tijd qua omvang ongeveer een vijfde is gekrompen.  

 
Een kleinere gemiddelde bedrijfsomvang is niet alleen het gevolg van krimpende 
bedrijven. Een andere reden is dat bedrijven die hun activiteiten hebben gestaakt vaak 

groter waren dan bedrijven die nieuw zijn gestart. 
 
De afname van bedrijfsomvang zien we in alle segmenten [zie tabel 3.3]. 
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tabel 3.3 Gemiddelde bedrijfsomvang naar segment en jaar op peildatum, landelijk 

 Gemiddelde bedrijfsomvang 

Jaar Schadeherstel Carrosseriebouw Specialisten 

2004 8,6 17,7 4,3 
2005 8,3 17,6 4,3 
2006 8,0 17,0 4,1 

2007 8,2 17,6 3,8 
2008 8,4 18,6 3,9 
2009 8,9 18,8 4,8 

2010 8,5 16,5 4,0 
2011 8,3 16,0 3,6 
2012 8,3 16,4 3,7 
2013 7,8 16,0 3,2 

 
 
Als we de bedrijven indelen naar grootteklassen, zien we dat 62% van de bedrijven 1 tot 

en met 5 werknemers in dienst heeft [zie tabel 3.4]. Dit percentage is de afgelopen twee 
jaar toegenomen; in 2011 viel nog 58% van de bedrijven in deze grootteklasse. Daarmee 
neemt het percentage grotere bedrijven af. 

 
 

tabel 3.4 Aantal bedrijven naar omvang en jaar op peildatum (laatste 3 jaar), landelijk 

 Aantal bedrijven  Aandeel bedrijven 

Bedrijfsomvang 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

1 t/m 5 dienstverbanden 1.248 1.228 1.291  58,4% 58,3% 61,7% 
6 t/m 15 dienstverbanden 644 626 579  30,2% 29,7% 27,7% 

16 t/m 50 dienstverbanden 210 218 191  9,8% 10,4% 9,1% 
Meer dan 50 dienstverbanden 34 33 30  1,6% 1,6% 1,4% 

Totaal 2.136 2.105 2.091  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Binnen het segment Carrosseriebouw is het percentage grootste bedrijven (met meer 
dan 50 werknemers) met 6% veel hoger dan in de overige segmenten. In de overige 

segmenten zijn bedrijven van deze omvang schaars. Daarbij is het percentage kleinste 
bedrijven (met 1 tot en met 5 werknemers) binnen het segment Carrosseriebouw met 
39% veel lager dan in de overige segmenten [zie tabel 3.3]. Daarentegen heeft het gros 

van de bedrijven in het Specialistensegment (87%) niet meer dan 5 werknemers in 
dienst. 
 

 

tabel 3.5 Aantal bedrijven naar omvang en segment op peildatum 2013, landelijk 

 Aantal bedrijven  Aandeel bedrijven 

Bedrijfsomvang in 
dienstverbanden 

Schade-
herstel 

Carrosserie-
bouw  

Specia-
listen 

 Schade-
herstel 

Carrosserie-
bouw  

Specia-
listen 

1 t/m 5 656 150 425  56,7% 39,3% 87,1% 
6 t/m 15 392 128 56  33,9% 33,5% 11,5% 

16 t/m 50 105 81 5  9,1% 21,2% 1,0% 
Meer dan 50 5 23 2  0,4% 6,0% 0,4% 

Totaal 1.158 382 488  100,0% 100,0% 100,0% 
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3.3 Bedrijfssamenstelling 
Op basis van onderzoek onder bedrijven kan een inschatting worden gemaakt ten 
aanzien van de gemiddelde bedrijfssamenstelling [zie tabel 3.6]. In het onderzoek is 
alleen gevraagd naar branchespecifieke functies. Het betreft uitsluitend bedrijven met 

personeel in dienst. 
 
 

tabel 3.6 Aandeel functies binnen gemiddeld bedrijf  in 2013, naar segment 

    Segment (percentage) 

CREBO Niveau Kw alif icatie Perc. 
Schade- 

herstel 
Carrossie- 

riebouw  
Specia- 

listen 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 23% 26% 16% 26% 
91770 2 Autospuiter 15% 20% 19% 6% 
91780 3 Eerste autospuiter 26% 35% 13% 12% 
95030 2 Autoschadehersteller 19% 26% 3% 9% 

95041 3 Eerste autoschadehersteller 22% 30% 6% 8% 
95042 3 Autoschadetechnicus 13% 17% 3% 8% 
91790 2 Carrosseriebouwer 5% 1% 47% 0% 

91800 3 Eerste carrosseriebouwer 6% 1% 53% 0% 
92980 2 Caravantechnicus 2% 2% 0% 5% 
92990 3 Eerste caravantechnicus 3% 3% 0% 8% 
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstelbedrijf  8% 10% 3% 8% 

10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf 1% 0% 9% 0% 
93385/3 4 Werkplaatsmanagement 8% 7% 19% 3% 
94250/2 4 Vestigingsmanager 6% 7% 6% 4% 
  Tekenaar/constructeur 2% 1% 22% 0% 

  Calculator/schademanager 17% 22% 9% 12% 

 
 

Veel voorkomende functies zijn Assistent Mobiliteitsbranche, (Eerste) 
autoschadehersteller en (Eerste) autospuiter. Dit geldt zowel voor bedrijven binnen het 
segment Schadeherstel als het geheel, waar dit segment een groot aandeel in heeft. 

Binnen het segment Carrosseriebouw zijn vanzelfsprekend de Carrosseriebouwer en 
Eerste carrosseriebouwer veel voorkomende functies. Zo heeft 47% één of meerdere 
Carrosseriebouwers, en 53% ten minste één Eerste Carrosseriebouwer in dienst. 

3.4 Resultaat en omzet 
Bedrijven is gevraagd naar de verandering in resultaat en omzet ten opzichte van vorig 
jaar. Opgemerkt dient te worden dat de winstbepaling door de ondernemer wordt 

vastgesteld en hierdoor mogelijk wat rooskleuriger gepresenteerd wordt.  
 
In 2009 en 2010 maakte ongeveer drie kwart van de bedrijven winst en leed het 

resterende kwart verlies. In 2011 was het aandeel bedrijven dat winstgevend was 
gedaald tot ruim twee derde. In 2012 is dat percentage onveranderd. Dat betekent dat 
over 2012 bijna een derde van de bedrijven verlies leed. 

 
Het zijn vooral carrosseriebouwbedrijven die verlies leden. Ruim de helft van de 
ondervraagde carrosseriebouwbedrijven was in 2012 verlieslijdend. De specialisten zijn 

het meest winstgevend; drie kwart maakte een jaar van winst. Van de 
schadeherstelbedrijven rapporteerde twee derde winst en was een derde verlieslijdend. 
 

Van de bedrijven die winst maakten had ruim 40% een lager resultaat, bijna 40% een 
gelijk resultaat, en de resterende 20% een hoger resultaat dan in het voorgaande jaar. 
Van de verlieslijdende bedrijven had bijna 70% een lager resultaat, bijna 20% ongeveer 

hetzelfde resultaat, en ruim 10% een hoger resultaat dan in het voorgaande jaar. Met 
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andere woorden: winstgevende bedrijven waren minder winstgevend, en verlieslijdende 
bedrijven leden meer verlies. 

 
Ook is gevraagd naar de verwachtingen voor het lopende boekjaar. Voor het lopende 
boekjaar verwacht 16% een hoger resultaat, bijna de helft van de bedrijven gaat uit van 

ongeveer eenzelfde resultaat terwijl bijna 37% een lager resultaat voorziet. Het zijn vooral 
bedrijven die vorig jaar verlies leden, die voor het lopende boekjaar een hoger resultaat 
verwachten. Daarnaast hebben wij gekeken of er verschillen bestaan tussen de 

branches. Daarbij valt op  dat carrosseriebedrijven optimistischer zijn dan 
schadeherstelbedrijven en specialisten. Enige nuance is hierbij op zijn plaats, aangezien 
carrosseriebouwbedrijven door de jaren heen vaak het meest optimistisch zijn, en lang 

niet altijd terecht. 
 
 

tabel 3.7 Gerealiseerde en verwachte winst 

 Enquête 2011  Enquête 2012  Enquête 2013 

 Gerealiseerd Verwacht  Gerealiseerd Verwacht  Gerealiseerd Verwacht 

Lager 35,6% 29,5%  41,8% 42,4%  50,6% 36,7% 

Gelijk 38,2% 46,3%  35,7% 41,7%  32,5% 46,8% 
Hoger 26,2% 24,3%  22,4% 15,9%  16,9% 16,5% 

Totaal 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 

 
 

Dan de omzet. Deze nam bij slechts 12% van de bedrijven toe, bij 33% bleef deze gelijk, 
en bij ruim de helft (54%) nam ze af, uiteraard voornamelijk bij bedrijven die verlies leden. 
Evenals vorig jaar zien we nauwelijks verschil tussen de diverse segmenten. 

 
13% van de werkgevers verwacht in het lopende boekjaar een hogere omzet te draaien, 
43% ongeveer eenzelfde omzet, en 45% een lagere omzet. Er is hierbij geen verschil 

tussen bedrijven die vorig jaar winst maakten en bedrijven die verlies leden. Ook hier zien 
we dat carrosseriebedrijven iets optimistischer zijn. 
 

 

tabel 3.8 Gerealiseerde en verwachte omzet 

 Enquête 2011  Enquête 2012  Enquête 2013 

 Gerealiseerd Verwacht  Gerealiseerd Verwacht  Gerealiseerd Verwacht 

Lager 37,0% 30,4%  42,9% 46,2%  54,9% 44,6% 

Gelijk 35,4% 43,1%  35,0% 38,6%  32,9% 42,9% 
Hoger 27,6% 26,4%  22,2% 15,5%  12,2% 12,5% 

Totaal 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 

 

3.5 Branche-ontwikkelingen 
Vorig jaar zagen bedrijven de krimpende markt als één van de belangrijkste 
ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en scholing. Dit jaar geven bedrijven aan 

dat het werkaanbod nog steeds afneemt. Door de ontwikkelde autotechniek worden 
auto’s steeds veiliger, wat tot minder schades leidt. Daarnaast worden steeds meer 
verkeersmaatregelen doorgevoerd die de veiligheid in het verkeer vergroten, en 

eventeens tot minder schades leiden. Verder staan als gevolg van de economische crisis 
de prijzen onder druk. Er zijn steeds minder mensen nodig om het werk uit te voeren. 
 

Technologische innovaties werden vorig jaar als de andere meest belangrijkse 
ontwikkeling op het gebied van arbeidsmarkt en scholing gezien, vooral de complexer 
wordende voertuigen die over steeds meer elektronica beschikken. Dit stelt andere eisen 
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aan de vakbekwaamheid van medewerkers. Volgens de bedrijven zijn er zijn minder 
mensen nodig, maar van deze mensen wordt wel een specifieker opleidingsniveau 

verwacht dan voorheen. 
 
Daar waar vorig jaar de nadruk lag op de krimpende markt en technologische innovaties, 

lijkt dit jaar de nadruk meer op de gevolgen te liggen. De moeilijkheden die worden 
ervaren bij het vinden van vakbekwaam en gemotiveerd personeel, en de aansluiting 
tussen onderwijs en praktijk, worden momenteel gezien als de meest nijpende problemen 

in de branche.  
 
Enerzijds geven bedrijven aan dat ze geen geschikte leerlingen kunnen vinden. 

Anderzijds erkennen bedrijven ook dat er wel leerlingen zijn, en dat het voor velen lastig 
is om een geschikte BPV-plaats te vinden. Vraag en aanbod lijken onvoldoende op elkaar 
aan te sluiten. Bedrijven klagen over het gebrek aan motivatie bij de leerlingen, en geven 

aan dat hun opleidingsniveau vaak te laag is, en de kennis te breed. Dat de kennis te 
breed is, is veelal het gevolg van het samenvoegen van opleidingen, wat op zichzelf weer 
het gevolg is van teruglopende leerlingenaantallen. “Een vicieuze cirkel naar beneden,” 

zoals een bedrijf het typeert. Als oplossing richten sommige bedrijven eigen 
bedrijfsscholen op, maar andere bedrijven zien hier het gevaar in dat leerlingen te 
specialistisch worden opgeleid. 

 
“Het vinden van gemotiveerd personeel op de arbeidsmarkt is heel lastig. De vakmensen 
zijn haast uitgestorven. Een ict’er is zo te vinden, maar een echte vakman niet meer.”  

 
Binnen bedrijven is ook weinig budget beschikbaar voor het opleiden van leerlingen en 
zittend personeel, zoals ook wel blijkt uit het gebrek aan beschikbaar gestelde 

werkplekken onder de leerbedrijven. Hierdoor is de behoefte aan gemotiveerde 
leerlingen, waarvan de kennis en kunde aansluit bij de bedrijfspraktijk, nog groter dan 
voorheen. Kortom, bedrijven verwachten meer en hebben tegelijkertijd minder te bieden.  
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4 Werknemers en dienstverbanden 

Het aantal dienstverbanden in de branche is in de afgelopen vijf jaar met bijna 
een zesde gedaald. Sinds 2004 waren er niet eerder zo weinig dienstverbanden 
binnen de carrosseriebranche. De krimp zien we met name binnen de 
segmenten Schadeherstel en Carrosseriebouw. Als gevolg van de krimp wordt 
de vergrijzing en ontgroening binnen de branche versterkt, en zien we ook 

andere effecten zoals een stijging van het gemiddelde uurinkomen. 

4.1 Aantal dienstverbanden 
Op 1 januari 2013 waren er in totaal 16.796 dienstverbanden

3
 binnen de carrosserie-

branche. Dat is een krimp van bijna 8% ten opzichte van 2012. In 2010 was ook sprake 

een krimp van bijna 9%. Daarmee is het aantal dienstverbanden in de afgelopen vijf jaar 
met bijna een zesde gedaald. Het aantal dienstverbanden was sinds 2004 nog nooit zo 
klein. 

 
 

tabel 4.1 Aantal dienstverbanden naar jaar op peildatum, landelijk 

Jaar 
Aantal 

dienstverbanden 
Procentuele 
toe-/afname 

2004 19,675  
2005 19,112 -2,9% 

2006 18,305 -4,2% 
2007 18,803 2,7% 
2008 19,534 3,9% 
2009 20,375 4,3% 

2010 18,638 -8,5% 
2011 18.367 -1,5% 
2012 18,226 -0,8% 
2013 16,796 -7,8% 

 
 
De krimp zien we binnen alle segmenten terug. Binnen het segment Schadeherstel is de 

krimp het grootst. Binnen dit segment neemt het aantal dienstverbanden in de afgelopen 
vijf jaar met 18% af [zie tabel 4.2]. 
 

Binnen het segment Carrosseriebouw werden in 2009 enkele grote bedrijven met een 
faillissement geconfronteerd. In de daaropvolgende jaren zagen we de overgebleven 
bedrijven gemiddeld groter worden. In de afgelopen vijf jaar is sprake van een afname 

van ruim 22% van het aantal dienstverbanden binnen dit segment. Anders dan in 2009 
zijn het nu niet enkele grote bedrijven, maar bedrijven over de hele linie die ophouden te 
bestaan of krimpen. 

 
Ook binnen het Specialistensegment zien we in de afgelopen twee jaar krimp. Het aantal 
werknemers in dit segment ligt echter iets hoger dan vijf jaar geleden. 

 
 

                                                 
3 Eén persoon kan op één moment meerdere dienstverbanden hebben, bijvoorbeeld omdat hij tw ee banen heeft 

bij tw ee verschillende werkgevers. Bij de verdeling van w erknemers worden in dit hoofdstuk verdelingen van 
dienstverbanden gegeven, en niet van uniek personen. 
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tabel 4.2 Aantal dienstverbanden naar segment en jaar op peildatum, landelijk 

 Aantal dienstverbanden  Aandeel dienstverbanden 

Jaar 
Schade-

herstel 
Carrosserie-

bouw  Specialisten  
Schade-

herstel 
Carrosserie-

bouw  Specialisten 

2004 10.909 7.482 1.126  55,9% 38,3% 5,8% 
2005 10.536 7.398 1.093  55,4% 38,9% 5,7% 

2006 10.060 7.107 1.052  55,2% 39,0% 5,8% 
2007 10.158 7.475 1.070  54,3% 40,0% 5,7% 
2008 10.432 7.871 1.142  53,7% 40,5% 5,9% 

2009 10.919 7.903 1.448  53,9% 39,0% 7,1% 
2010 10.411 6.646 1.502  56,1% 35,8% 9,4% 
2011 10.122 6.510 1.648  55,4% 35,6% 9,0% 
2012 9.834 6.567 1.693  54,4% 36,3% 9,4% 

2013 8.991 6.126 1.555  53,9% 36,7% 9,3% 

 
 

Daar waar de verhouding tussen de verschillende segmenten qua aantal bedrijven de 
afgelopen jaren is veranderd [zie eerder §3.1], is de verhouding qua aantal 
dienstverbanden nauwelijks gewijzigd. Ruim de helft (54%) van de dienstverbanden is bij 

schadeherstelbedrijven, en ruim een derde (37%) bij carrosseriebouwbedrijven. Bedrijven 
binnen dit segment maken slechts 19% van het totaal aantal bedrijven uit, maar omdat zij 
gemiddeld groter zijn dan bedrijven in andere segmenten, hebben zij een groter deel van 

het personeelsbestand in dienst. Bijna een kwart van de bedrijven is actief binnen het 
Specialistensegment, maar vanwege de relatief geringe bedrijfsomvang is nog geen 10% 
van de dienstverbanden in dit segment. 

 
Bedrijven met meer dan 50 dienstverbanden zijn schaars (1%), maar wel groot. Daarom 
hebben ze ruim een vijfde (23%) van het aantal werknemers in dienst [zie tabel 4.3]. Bij 

de kleinste bedrijven —die in de meerderheid zijn— werkt slechts 18% van het 
personeelsbestand. 
 
 

tabel 4.3 Aantal dienstverbanden naar bedrijfsomvang en jaar op peildatum (laatste 3 jaar), landelijk 

 Aantal dienstverbanden  Aandeel dienstverbanden 

Bedrijfsomvang 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

1 t/m 5 dienstverbanden 2.906 2.914 2.980  15,8% 16,0% 17,7% 
6 t/m 15 dienstverbanden 6.151 5.962 5.358  33,5% 32,7% 31,9% 
16 t/m 50 dienstverbanden 5.149 5.337 4.672  28,0% 29,3% 27,8% 
Meer dan 50 dienstverbanden 4.161 4.013 3,786  22,7% 22,0% 22,5% 

Totaal 18.367 18.226 16.796  100,0% 100,0% 100,0% 
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Binnen het Specialistensegment werken werknemers vooral bij bedrijven tot en met 15 
werknemers, en dan vooral bedrijven die minder dan zes werknemers in dienst hebben. 

In het segment Schadeherstel werkt men vooral bij kleine tot middelgrote bedrijven van 6 
tot en met 50 werknemers. Binnen het segment Carrosseriebouw werken de meeste 
werknemers daarentegen bij bedrijven met meer dan 15 werknemers [zie tabel 4.4]. 

 
 

tabel 4.4 Aantal dienstverbanden naar bedrijfsomvang en segment op peildatum 2013, landelijk 

 Aantal dienstverbanden  Aandeel dienstverbanden 

Bedrijfsomvang in 
dienstverbanden 

Schade-
herstel 

Carrosserie-
bouw  

Specia-
listen 

 Schade-
herstel 

Carrosserie-
bouw  

Specia-
listen 

1 t/m 5 1.642 383 861  18,3% 6,3% 55,4% 
6 t/m 15 3.658 1.220 450  40,7% 19,9% 28,9% 
16 t/m 50 2.359 2.209 104  26,2% 36,1% 6,7% 
Meer dan 50 1.332 2.314 140  14,8% 37,8% 9,0% 

Totaal 8.991 6.126 1.555  100,0% 100,0% 100,0% 

 

4.2 Leeftijd 
Op 1 januari 2013 is de gemiddelde leeftijd 39 jaar en ruim 2 maanden (39,2 jaar). De 
gemiddelde leeftijd is in het afgelopen decenium gestaag toegenomen, met gemiddeld 
ongeveer 3 à 4 maanden per jaar. In de afgelopen twee jaar is de gemiddelde leeftijd iets 

sterker toegenomen dan gemiddeld. Dit is vooral te wijten aan de krimp. Bij krimp 
vertrekken jongeren vaak het eerst, deels gedwongen, deels omzet ze vaak ontevreden 
zijn over kansen en ontwikkelingsmogelijkheden.

4
 Verder zijn bij startende bedrijven 

jongeren vaak oververtegenwoordigd. Dit laatste was de reden dat binnen het 
Specialistensegment (met relatief veel ‘start-ups’) de afgelopen jaren nog sprake was van 
een dalende gemiddelde leeftijd. Maar ook binnen dit segment stijgt nu de gemiddelde 

leeftijd [zie tabel 4.5]. 
 
 

tabel 4.5 Gemiddelde leeftijd w erknemers naar segment en jaar op peildatum, landelijk 

 Gemiddelde leeftijd 

Jaar Schadeherstel Carrosseriebouw Specialisten 

2004 34,8 38,6 35,5 

2005 35,5 39,0 36,0 
2006 36,3 39,3 36,4 
2007 36,4 39,3 36,4 
2008 36,3 39,3 36,3 

2009 36,2 39,8 36,1 
2010 36,6 40,4 35,6 
2011 37,1 40,6 34,7 

2012 37,6 40,7 34,8 
2013 38,4 41,3 35,8 

 
 

                                                 
4 OOC Exitmeting 2012 
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De carrosseriebranche kenmerkt zich door vergrijzing en ontgroening. Het aandeel 
oudere werknemers (45+) neemt toe, terwijl het aandeel werknemers van 25 tot 45 jaar 

afneemt. De vergrijzing wordt —zoals gezegd— versterkt door de krimp. Het aandeel 
jongeren (tot 35 jaar) is de afgelopen twee jaar gedaald en in 2013 nog slechts 39%. Het 
aandeel oudere werknemers (vanaf 45 jaar) is toegenomen en in 2013 ruim 33%. Ter 

vergelijking: in 2004 was de verhouding nog: jongeren 50% — ouderen 24%. Het aandeel 
van de ‘tussencategorie’ tussen 35 en 45 jaar blijft ongeveer stabiel.  
 

 

tabel 4.6 Aantal w erknemers naar leeftijdscategorie en jaar op peildatum (laatste 3 jaar), landelijk 

 Aantal w erknemers  Aandeel w erknemers 

Leeftijdscategorie 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

Tot 25 jaar 3.664 3.560 2.874  20,0% 19,5% 17,1% 
25 tot 35 jaar 4.129 4.027 3.750  22,5% 22,1% 22,3% 
35 tot 45 jaar 5.021 4.903 4.581  27,3% 26,9% 27,3% 

45 tot 55 jaar 3.809 3.896 3.802  20,7% 21,4% 22,6% 
Vanaf 55 jaar 1.744 1.840 1.789  9,5% 10,1% 10,7% 

Totaal 18.367 18.226 16.796  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Bij de verdeling naar segment zien we dat er qua aantallen binnen het segment 

Carrosseriebouw inmiddels meer ouderen (vanaf 45 jaar) dan jongeren (tot 35 jaar) zijn 
[zie tabel 4.7]. Bijna 40% van de werknemers bij een carrosseriebouwbedrij f is 45 jaar of 
ouder. Nog geen 32% van de werknemers is jonger dan 35 jaar. 

 
 

tabel 4.7 Aantal w erknemers naar leeftijdscategorie en segment op peildatum 2013, landelijk 

 Aantal dienstverbanden  Aandeel dienstverbanden 

Leeftijdscategorie Schade-
herstel 

Carrosserie-
bouw  

Specia-
listen 

 Schade-
herstel 

Carrosserie-
bouw  

Specia-
listen 

Tot 25 jaar 1.745 743 359  19,4% 12,1% 23,1% 
25 tot 35 jaar 2.061 1.187 466  22,9% 19,4% 30,0% 

35 tot 45 jaar 2.420 1.752 381  26,9% 28,6% 24,5% 
45 tot 55 jaar 1.861 1.679 242  20,7% 27,4% 15,6% 
Vanaf 55 jaar 904 765 107  10,1% 12,5% 6,9% 

Totaal 8.991 6.126 1.555  100,0% 100,0% 100,0% 

 

4.3 Sekse 
In de technische sector werken weinig vrouwen. De carrosseriebranche vormt hierop 
geen uitzondering. De vrouwen die in de branche werken zijn meestal actief in 
niet-technische functies. Slechts één op de tien werknemers (11%) is vrouw [zie tabel 

4.8]. Het percentage vrouwen is ten opzichte van vorige jaren iets afgenomen. 
 
 

tabel 4.8 Aantal w erknemers naar sekse en jaar op peildatum (laatste 3 jaar), landelijk 

 Aantal w erknemers  Aandeel w erknemers 

Sekse 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

Mannen 16.400 16.285 15.026  89,3% 89,4% 89,5% 

Vrouwen 1.967 1.941 1.770  10,7% 10,7% 10,5% 

Totaal 18.367 18.226 16.796  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Binnen het Specialistensegment werken relatief veel vrouwen (15%) [zie tabel 4.9]. 
Binnen carrosseriebouwbedrijven werken daarentegen relatief weinig vrouwen (9%). 
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tabel 4.9 Aantal w erknemers naar sekse en segment op peildatum 2013, landelijk 

 Aantal dienstverbanden  Aandeel dienstverbanden 

Sekse Schade-

herstel 

Carrosserie-

bouw  

Specialisten  Schade-

herstel 

Carrosserie-

bouw  

Specialisten 

Mannen 8.028 5.559 1.326  89,3% 90,7% 85,3% 
Vrouwen 963 567 229  10,7% 9,3% 14,7% 

Totaal 8.991 6.126 1.555  100,0% 100,0% 100,0% 

 

4.4 Omvang dienstverband 
Werknemers werken in 2013 gemiddeld 34,34 uur per week. Dat is iets lager dan het 

gemiddelde in 2012, en ongeveer gelijk aan het gemiddelde in het jaar daarvoor, 2010. 
 
Leeftijd is sterk van invloed op de gemiddelde omvang van het dienstverband, naast 

sekse en bedrijfsomvang. Mannen tussen de 25 en 45 jaar bij grotere bedrijven werken 
gemiddeld de meeste uren. Vrouwen tussen met name 25 en 35 jaar werken vaker 
parttime. Dat verklaart het verschil tussen de segmenten Schadeherstel en 

Carrosseriebouw enerzijds en het Specialistensegment anderzijds [zie tabel 4.10]. 
Binnen het laatstgenoemde segment werken relatief meer vrouwen, meer werknemers in 
de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar, en zijn bedrijven kleiner.  

 
 

tabel 4.10 Gemiddelde omvang dienstverband naar segment en jaar op peildatum, landelijk 

 Aantal uur per w eek 

Jaar Schadeherstel Carrosseriebouw Specialisten 

2004 34,3 35,5 32,4 

2005 34,7 35,6 32,4 
2006 35,1 36,0 33,3 
2007 34,8 35,6 32,3 
2008 34,7 354 32,5 

2009 34,8 35,5 32,3 
2010 34,8 35,2 32,5 
2011 34,9 35,3 32,3 
2012 34,9 35,5 32,1 

2013 34,5 35,2 30,1 

 
 

In 2013 werkt 79,5% van de werknemers fulltime. Dat is bijna 2% meer dan in 2012 
(77,9%) en ruim 1% hoger dan in 2011 (78,3%). Dat het percentage fulltimers stijgt terwijl 
het gemiddelde aantal uren daalt valt te verklaren doordat de parttimers gemiddeld 

minder uren zijn gaan werken. Tot 2010 daalde het percentage fulltimers gestaag binnen 
alle segmenten [zie tabel 4.11]. In 2010 was het percentage fulltimes het laagst 
(branchebreed 75,4%). Sindsdien stijgt het aantal fulltimers weer.  
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tabel 4.11 Percentage fulltimers naar segment en jaar op peildatum, landelijk 

 Percentage fulltimers 

Jaar Schadeherstel Carrosseriebouw Specialisten 

2004 80,2% 86,4% 70,2% 
2005 79,9% 85,7% 69,1% 
2006 82,1% 87,4% 71,9% 

2007 79,7% 84,9% 69,5% 
2008 78,6% 84,2% 68,4% 
2009 78,6% 83,4% 68,3% 

2010 76,5% 76,3% 64,0% 
2011 78,2% 81,7% 65,9% 
2012 77,7% 82,3% 63,6% 
2013 79,5% 83,7% 64,2% 

 
 
Als gecorrigeerd wordt voor sekse, leeftijd en bedrijfsomvang blijkt dat binnen 

carrosseriebouwbedrijven vaker fulltime wordt gewerkt. Wellicht is het binnen dit segment 
meer gebruikelijk fulltime te werken, of lenen de functies zich minder goed voor 
parttime-werk. 

4.5 Inkomen 
Op 1 januari 2013 bedroeg het gemiddelde uurinkomen branchebreed € 15,52.

5
 Dat is 

7,6% meer dan het gemiddelde uurinkomen op dezelfde datum in 2012. Tegelijkertijd 

bedroeg de inflatie over heel 2012 2,5% en was de vastgestelde CAO loonstijging 
1,15%.

6
 

 

Bij de interpretatie van deze cijfers dient er rekening mee te worden gehouden dat de 
hoogte van het salaris —naast functie— vooral afhankelijk is van leeftijd, sekse, 
bedrijfsomvang, en of men fulltime of parttime werkt. Oudere mannen bij grotere 

bedrijven die fulltime werken verdienen gemiddeld het meest.  
 
Na het compenseren voor inflatie en de vastgestelde CAO loonstijging blijft er nog een 

relatief sterke stijging van het uurinkomen over. Dit kan deels worden verklaard doordat 
de gemiddelde leeftijd is gestegen. De duur van het dienstverband hangt hiermee sterk 
samen: oudere werknemers hebben enerzijds meer gelegenheid gehad om een lang 

dienstverband op te bouwen, anderzijds wisselen zij minder vaak van werkgever dan 
jongere werknemers (minder ‘job hopping’). Bij krimp geldt vaak ‘last in, first out’ 
waardoor het vaak de jongeren met kortere dienstverbanden zijn die vertrekken. Daarbij 

komt dat een inkomen vaak hoger is naarmate men langer bij een werkgever in dienst is. 
Daardoor leidt krimp tot een gemiddeld hoger uurinkomen. 
 

De verschillen in leeftijd, sekse, bedrijfsomvang en percentage fulltimers verklaren ook 
voor een groot deel de verschillen tussen de segmenten [zie tabel 4.12]. Op het eerste 
gezicht lijken werknemers bij carrosseriebouwbedrijven méér te verdienen dan hun 

collega’s bij schadeherstelbedrijven. Echter, bij carrosseriebouwbedrijven zijn 
werknemers gemiddeld ouder, werken er relatief minder vrouwen, de bedrijven zijn 
gemiddeld groter, en er werken relatief meer fulltimers. Als gecorrigeerd wordt voor deze 

effecten blijken werknemers bij carrosseriebouwbedrijven zelfs iets mínder te verdienen 
dan hun collega’s bij schadeherstelbedrijven. Dat het gemiddeld uurinkomen binnen het 
Specialistensegment lager ligt, kan ook voor een deel verklaard worden door de 

gemiddeld kleinere bedrijfsomvang, het relatief hoge percentage vrouwen en parttimers , 
en relatief meer lager geschoolden. 

                                                 
5 Om het gemiddelde uurinkomen niet teveel te laten beïnvloeden door extreme w aarden zijn het laagste en 

hoogste percentiel niet in de berekening opgenomen. 
6 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 
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tabel 4.12 Gemiddelde uursalaris naar segment en jaar op peildatum, landelijk 

 Gemiddeld uursalaris 

Jaar Schadeherstel Carrosseriebouw Specialisten 

2004 € 12,04 € 12,84 € 11,43 
2005 € 12,27 € 13,12 € 11,70 
2006 € 12,95 € 13,65 € 12,31 
2007 € 12,96 € 13,71 € 12,33 

2008 € 12,98 € 13,72 € 12,57 
2009 € 13,35 € 14,33 € 12,54 
2010 € 14,21 € 15,31 € 12,92 
2011 € 14,01 € 15,08 € 11,65 

2012 € 14,37 € 15,37 € 11,37 
2013 € 15,42 € 16,23 € 13,24 
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5 Branchemobiliteit 

De branche krimpt als gevolg van relatief hoge uitstroom en lage instroom. In 
2012 stroomden bijna drie keer zoveel personen de branche uit dan de branche 

in. 

5.1 Definities 
In dit hoofdstuk gaat het uitsluitend om personen die de branche verlaten of nieuw in de 

branche komen werken. Het gaat niet om verandering van werkgever of functie, of het 
verhuizen naar een ander CWI-district. Als het gaat om mobiliteit in jaar X kunnen de 
volgende groepen worden onderscheiden: 

 
 Immobiel: deze personen werken van 1 januari tot en met 31 december in de 

branche, alsmede op 31 december van het voorgaande jaar (X-1) en 1 

januari van het volgende jaar (X+1). Ze zijn in jaar X minimaal 97% van het 
aantal dagen in de branche werkzaam. 

 

 Instroom: werken in de branche op 31 december, alsmede op 1 januari van 
het volgende jaar (X+1). Deze personen stromen dus gedurende jaar X de 
branche in. 

 
 Uitstroom: werken in de branche op 1 januari, alsmede op 31 december van 

het voorgaande jaar (X-1). Deze personen stromen dus gedurende jaar X de 

branche uit. 
 

 Overige: hier gaat het om tijdelijke arbeidscontracten en personen die 

gedurende jaar X de branche voor bepaalde tijd verlaten. 
 
Let op! Bij mobiliteit wordt gekeken naar het gehele jaar, terwijl in eerdere hoofdstukken 

aantallen en percentages op de peildatum werden gerapporteerd. 
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5.2 Aantal personen naar soort mobiliteit 
De sterke afname van het aantal dienstverbanden zien we uiteraard terug in de in- en 
uitstroomcijfers. In 2012 stroomden bijna drie keer zoveel personen de branche uit 
(16,5%) dan in (5,9%) [zie tabel 5.1]. Het percentage tijdelijke arbeidskrachten is iets 

lager dan in voorgaande jaren, maar dit wordt deels verklaard doordat de gegevens over 
2012 incompleet zijn. In werkelijkheid ligt dit percentage wellicht iets hoger, ten koste van 
het percentage immobiele personen. 

 
 

tabel 5.1 Mobiliteit naar jaar (laatste 3 jaar), landelijk7, 8 

 Aantal personen  Aandeel personen 

Soort mobiliteit 2010 2011 2012  2010 2011 2012 

Immobiel 15.391 15.083 14.475  73,1% 71,9% 73,7% 
Instroom 2.122 2.146 1.159  10,1% 10,2% 5,9% 

Uitstroom 2.408 2.654 3.243  11,4% 12,7% 16,5% 
Overige 1.130 1.088 770  5,4% 5,2% 3,9% 

Totaal 21.051 20.971 19.647  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
We zagen dat de krimp het grootst is binnen het segment Schadeherstel. Dit zien we 
terug in het verschil tussen in- en uitstroom; dit is het grootst bij Schadeherstel (16% 

uitstroom ten opzichte van 5% instroom). Binnen het Specialistensegment zien we relatief 
hoge in- en uistroomcijfers. Dat komt doordat binnen dit segment veel ‘start-ups’ zijn, 
kleinere bedrijfjes met minder overlevingskansen dan gevestigde bedrijven. Bovendien 

werken in dit segment meer jongere werknemers. Het specialistensegment is meer ‘in 
beweging’ dan de overige segmenten. 
 

 

tabel 5.2 Mobiliteit naar segment in 2012, landelijk 

 Aantal personen  Aandeel personen 

Soort 
mobiliteit 

Schade-
herstel 

Carrosserie-
bouw  

Specialisten  Schade-
herstel 

Carrosserie-
bouw  

Specialisten 

Immobiel 7.857 5.422 1.118  75,2% 76,7% 57,6% 
Instroom 504 432 204  4,8% 6,1% 10,5% 

Uitstroom 1.640 1.056 504  15,7% 14,9% 26,0% 
Overige 445 162 114  4,3% 2,3% 5,9% 

Totaal 10.446 7.072 1.940  100,0% 100,0% 100,0% 

 

                                                 
7 In hoofdstuk 4 w erd gekeken naar dienstverbanden op peildatum. Voor mobiliteit is het noodzakelijk om naar 
unieke personen over het gehele jaar te kijken. Daarom komen de totalen niet overeen met het 

eerdergenoemde totaal aantal dienstverbanden. 
8 De cijfers over 2012 zijn bij benadering, omdat de gegevens over dit jaar incompleet zijn. 
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6 Onderwijs en opleidingen 

Het aantal leerlingen daalt met bijna 15%. Alleen bij een aantal kleinere 
opleidingen zien we een substiantiële stijging. Het aantal erkenningen neemt toe, 
hetgeen in combinatie met de afname van het aantal leerlingen leidt tot een 
situatie waarin voor alle opleidingen voldoende BPV-plaatsen beschikbaar lijken 
te zijn. Echter, bedrijven stellen steeds hogere eisen aan leerlingen en hebben 
tegelijkertijd steeds minder te bieden. Vraag en aanbod lijken onvoldoende op 

elkaar aan te sluiten. 

6.1 Beroepsopleidingen 
Binnen het middelbaar beroepsonderwijs bestaan twee leerwegen: 

 BBL (beroepsbegeleidende leerweg): binnen deze leerweg ligt de nadruk op 

de praktijk. Het praktijkdeel van de studie bedraagt minimaal 60% van de 
studietijd; 

 BOL (beroepsopleidende leerweg): binnen deze leerweg bedraagt 

het praktijkdeel tussen de 25% en 60% van de studietijd. 
 
In het mbo kunnen vier opleidingsniveaus worden onderscheiden: 

1. Assistentopleidingen, duur ½ tot 1 jaar; 
2. Basisberoepsopleidingen, duur 2 tot 3 jaar; 
3. Vakopleidingen, duur 3 tot 4 jaar; 

4. Middenkader/specialistenopleidingen, duur 3 tot 4 jaar. 

6.2 Leerlingen 
Het aantal leerlingen in het schooljaar 2012–2013 bedroeg 1.323 [zie tabel 6.1]. Dat is 

ruim 14% minder dan het jaar daarvoor. Voor de meeste opleidingen geldt dat het aantal 
leerlingen daalt. Alleen bij een aantal kleine opleidingen zien we een substantiële stijging 
[zie tabel 6.2]. 

 
 

tabel 6.1 Aantal leerlingen naar schooljaar, landelijk 

Schooljaar 
Aantal 

leerlingen 
Procentuele 
toe-/afname 

2005–2006 1.592  
2006–2007 1.687 6,0% 

2007–2008 1.892 12,2% 
2008–2009 2.049 8,3% 
2009–2010 1.929 -5,9% 
2010–2011 1.727 -10,5% 

2011–2012 1.546 -10,5% 
2012–2013 1.323 -14,4% 

 

 
Uit eerste peilingen onder scholen blijkt dat de krimpende leerlingenaantallen zich 
voortzetten. Voor scholen wordt het daardoor steeds moeilijker om vakgroepen en 

opleidingsrichtingen in stand te houden. 
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tabel 6.2 Aantal leerlingen naar opleiding in 2012 en 2013, landelijk 

      2013 

CREBO Niveau Kw alif icatie 2012 2013 Verschil BBL BOL 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 40 78 95,0% 78 0 

91770 2 Autospuiter 342 243 -28,9% 213 30 
91780 3 Eerste autospuiter 270 226 -16,3% 225 1 
95040 2/3 Autoschadehersteltechniek 74 14 -81,1% 14 0 
95030 2 Autoschadehersteller 482 415 -13,9% 290 125 

95041 3 Eerste autoschadehersteller 166 184 10,8% 181 3 
95042 3 Autoschadetechnicus 6 20 233,3% 19 1 
91790 2 Carrosseriebouwer 67 61 -9,0% 61 0 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer 30 25 -16,7% 25 0 

92980 2 Caravantechnicus 1 5 400,0% 5 0 
92990 3 Eerste caravantechnicus 1 0 -100,0% 0 0 
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstel 14 1 -92,9% 1 0 
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedr. 4 0 -100,0% 0 0 

93386 4 Werkplaatsmanager schadeherstel 34 49 44,1% 49 0 
93385 4 Werkplaatsmanager carrosseriebouw 6 2 -66,7% 2 0 
94250/2 4 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche 9 0 -100,0% 0 0 

   1.546 1.323 -14,4% 1163 160 

 

 
De opleiding Assistent Mobiliteitsbranche (niveau 1) is ontwikkeld door VOC in 
samenwerking met Innovam, het KBB voor de mobiliteitsbranche. Een deel van de 

leerlingen wordt aan Innovam toegerekend. In het schooljaar 2012-2013 betrof het 407 
leerlingen die zijn toegerekend aan Innovam. Hetzelfde geldt voor de opleiding 
Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche. In het schooljaar 2012-2013 betrof het 186 leerlingen 

die zijn toegerekend aan Innovam. Deze leerlingen worden in deze rapportage verder 
buiten beschouwing gelaten. 
 

88% van de leerlingen volgt de opleiding in de BBL-variant. Dit percentage is iets lager 
dan in het voorgaande leerjaar. Een aantal leerjaren daarvoor was het nog 96%. Dat nu 
meer leerlingen de opleiding in de BOL-variant volgen kan verband houden met de 

economische omstandigheden. Ten tijde van recessie is het voor leerlingen doorgaans 
lastiger een baan of stageplaats te vinden. Door langer op school te blijven wordt 
toetreding tot de arbeidsmarkt uitgesteld. 

6.3 Onderwijsinstellingen 
In de onderwijsmarkt voor de carrosseriebranche zijn 17 onderwijsinstellingen actief [zie 

tabel 6.3, volgende pagina]. 
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tabel 6.3 Onderw ijsinstellingen met leerlingen in schooljaar 2011-2012, naar opleiding en district (BBL- en BOL-leerlingen gescheiden middels slash (BBL/BOL; indien slechts één 
getal, dan betreft het BBL-leerlingen) 
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Noord Alfa College Groningen                 

 ROC Noorderpoortcoll. Groningen  7/14 15 10 15/24 7/0           

 ROC Friesland College Leeuw arden  9 14  3            

Oost ROC Rijn IJssel Arnhem  12/7 20/1  15/11 22/3 5/1       4   

 ROC van Tw ente Hengelo  11 8  17 8           

 ROC Deltion College Zw olle 1/0 19 27  37 18  14 9     13 1  

Midden-West Mondriaan Onderw ijsgr. Den Haag  5 16  16/45 14        5   

 ROC Leiden Leiderdorp  23 21  20 16  9 8        

 ROC Midden-Nederland Utrecht 15 23 17  37 25  20 8 5    17 1  

Noord-West ROC van Amsterdam Amsterdam 8 13/4 13 4 18/20 3           

 ROC Horizon College Heiloo 1 11 5  18 6           

Zuid-West ROC West-Brabant Etten-Leur  9/4 16  24/5 11  1     1 8   

 ROC Albeda College Rotterdam 1 12/1   22/4            

Zuid-Oost ROC Koning Willem I Den Bosch  12 16  20/16 18           

 ROC Eindhoven Eindhoven 52 34 17  27 16 14       2   

 ROC Arcus College Heerlen  13 20              

 ROC Gilde Opleidingen Roermond    17 1   17         
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6.4 Erkenningen BPV 
Beroepspraktijkvorming [BPV] is onderwijs dat plaatsvindt in de praktijk, bij een bedrijf. 
BPV maakt onderdeel uit van elke opleiding binnen het middelbaar beroepsonderwijs, of 
deze nu binnen de BBL- of BOL-variant wordt gevolgd. Een bedrijf moet door het 

kenniscentrum zijn erkend om leerlingen te mogen opleiden. 
 
In tabel 6.4 staat het aantal erkenningen en de leerbedrijf/leerlingen-ratio naar opleiding. 

De ratio is het aantal bedrijven gedeeld door het aantal leerlingen. Als de ratio kleiner is 
dan 1, dan is het aantal leerlingen groter dan het aantal leerbedrijven. Dit kan een 
indicatie zijn dat er onvoldoende BPV-plaatsen beschikbaar zijn. Per erkenning kunnen 

echter meerdere leerlingen worden opgeleid, zodat een ratio kleiner dan 1 niet per 
definitie betekent dat er een tekort is. Verder kan een bedrijf over meerdere erkenningen 
beschikken. Daarom kan en is het totaal aantal erkenningen groter zijn dan het totaal 

aantal bedrijven. Voorlopige erkenningen zijn niet in de tabel opgenomen.  
 
 

tabel 6.4 Aantal erkenningen in juli 2012 en april 2013 en leerbedrijf /leeringen-ratio naar opleiding, landelijk 

CREBO Niveau Kw alif icatie 2012 2013 Verschil Ratio 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 1.668 1.654 -0,8% 21,2 
91770 2 Autospuiter 1.585 1.588 0,2% 6,5 

91780 3 Eerste autospuiter 1.497 1.489 -0,5% 6,6 
95040 2/3 Autoschadehersteltechniek     
95030 2 Autoschadehersteller 1.488 1.488 0,0% 3,6 
95041 3 Eerste autoschadehersteller 1.360 1.356 -0,3% 7,4 

95042 3 Autoschadetechnicus 236 440 86,4% 22,0 
91790 2 Carrosseriebouwer 198 201 1,5% 3,3 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer 176 174 -1,1% 7,0 

92980 2 Caravantechnicus 89 91 2,2% 18,2 
92990 3 Eerste caravantechnicus 85 83 -2,4%  
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstel 527 567 7,6% 567,0 
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf  60 73 21,7%  

93386 4 Werkplaatsmanager schadeherstel  64  1,3 
93385 4 Werkplaatsmanager carrosseriebouw  4  3,0 
94250/2 4 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche     

   8.969 9.274 3,4% 7,0 

a Het is onduidelijk hoeveel leerlingen precies kunnen w orden toegekend aan de carrosseriebranche [zie §6.2]. 

 
 

Het aantal erkenningen steeg het afgelopen jaar met ruim 3%. In de voorgaande twee 
jaren daalde het aantal erkenningen licht, tussen de 1% en 3%. Nu zien we dat het aantal 
erkenningen voor de meeste opleidingen ongeveer gelijk is aan het voorgaande jaar. 

Alleen voor de opleidingen Autoschadetechnicus en Bedrijfsmanager schadeherstel stijgt 
het aantal erkenningen substantieel. 
 

Een bedrijf kan —zoals gezegd— over meerdere erkenningen beschikken. De 
9.274 erkenningen zijn toegekend aan in totaal 1.963 unieke bedrijven. Dat betekent dat 
een bedrijf gemiddeld over 4,7 erkenningen beschikt. 

 
In de branche waren in 2013 2.091 bedrijven actief [zie §3.1]. Ook bedrijven die niet 
aangesloten zijn bij het OOC kunnen werkzaamheden uitvoeren waarvoor erkenningen 

vereist zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld in de invloedsfeer van het Opleidings- en 
Ontwikkelingsfonds voor de MotorvoertuigenTechiek [OOMT] veel dealerholdings met 
een eigen autoschadebedrijf. Ook werken er autospuiters bij de Nederlandse 
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Spoorwegen. Op verzoek worden ook deze bedrijven door VOC bezocht en aan een 
erkenningstoets onderworpen. 

6.5 BPV-plaatsen 

6.5.1 Vraag gegenereerd vanuit onderwijs 

Het totaal aantal leerlingen in de schadeherstel- en carrosseriebranche daalde het 

afgelopen jaar [zie §6.2]. Daarmee neemt de vraag naar BPV-plaatsen vanuit het 
onderwijs over het algemeen af. 

6.5.2 Vraag gegenereerd vanuit de arbeidsmarkt 

In tabel 6.5 staat de verwachte ontwikkeling van het aantal BPV-plaatsen in de komende 
vijf jaar. Voor een aantal opleidingen geldt dat BPV-plaatsen voor deze opleidingen 

slechts beperkt voorkomen bij de onderzochte bedrijven. Het aantal antwoorden is dan te 
klein voor een betrouwbare uitspraak. In dat geval staat de verwachte ontwikkeling 
tussen haakjes () vermeld. De gegeven antwoorden duiden er dan op het er de komende 

jaren sprake is van bijvoorbeeld een daling, evenwicht of stijging. Deze opleidingen 
worden hier verder buiten beschouwing gelaten. 
 

 

tabel 6.5 Verwachte ontwikkeling aantal leerplaatsen 

CREBO Niveau Kw alif icatie 

Verwachting 

komende 
vijf  jaar 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche + 
91770 2 Autospuiter + 

91780 3 Eerste autospuiter = 
95030 2 Autoschadehersteller = 
95041 3 Eerste autoschadehersteller - 

95042 3 Autoschadetechnicus + 
91790 2 Carrosseriebouwer ++ 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer ++ 
92980 2 Caravantechnicus (=) 

92990 3 Eerste caravantechnicus ? 
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstelbedrijf  (=) 
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf ? 
93385/3 4 Werkplaatsmanagement ? 

94250/2 4 Vestigingsmanager (=) 

-- daling van >25%, - daling vanaf 25% tot 10%, = evenw icht (vanaf -10% tot en met +10%), 
+ stijging van 10% tot en met 25%, ++ stijging van >25%, ? onbekend, () onvoldoende w aarnemingen voor 
betrouw bare uitspraken 

 
 
Als we kijken naar de opleidingen met de meeste leerlingaantallen, dan zien we dat 

bedrijven een evenwicht verwachten in het aantal leerplaatsen voor de Eerste 
Autospuiter en Autoschadehersteller. Voor de Autospuiter wordt een toename van het 
aantal leerplaatsen verwacht, en voor Eerste Autoschadehersteller een afname van het 

aantal leerplaatsen. 
 
Voor de opleidingen Carrosseriebouwer en Eerste Carrosseriebouwer wordt een sterkte 

toename van het aantal leerplaatsen wordt verwacht. Dit is opvallend, aangezien deze 
functies vooral voorkomen bij carrosseriebouwbedrijven, en veel bedrijven in dit segment 
in zwaar weer verkeren. Tegelijkertijd ligt de gemiddelde leeftijd binnen dit segment 

relatief hoog. Carrosseriebouwbedrijven hebben relatief veel oudere werknemers in 
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dienst. De verwachte groei in de vraag naar leerplaatsen moet dus vooral gezien worden 
in het licht van vervanging en niet in uitbreiding. 

 
Leerplaatsen voor de overige opleidingen komen bij bedrijven niet vaak voor, en de 
respons voor deze opleidingen is vrij beperkt. Vooral voor de niveau 4–functies is de 

respons onder de ondervraagde ondernemers klein. Hoogstwaarschijnlijk ligt de 
verklaring in het feit dat bij de meeste (middel)grote ondernemingen de ondervraagde 
ondernemer deze rollen zelf (onbewust) vervult. De trend lijkt te zijn dat de meeste 

bedrijven een evenwicht verwachten. 

6.5.3 Vergelijking vraag en aanbod, en verwachte ontwikkeling 

De vorige paragraaf had betrekking op de vraag naar BPV-plaatsen. Eerder is in §6.4 het 
aanbod van BPV-plaatsen aan de orde geweest. Als we vraag en aanbod met elkaar in 

verband brengen, zien we dat voor de meeste opleidingen geldt dat het aanbod van BPV-
plaatsen de vraag overstijgt. Alleen de opleidingen tot Werkplaatsmanager schadeherstel 
en carrosseriebouw vormen hierop een uitzondering. Voor de laatstgenoemde 

opleidingen is het aantal met de juiste erkenning beperkt.  
 
De beschikbaarheid is indicatief, omdat een bedrijf met een erkenning niet 

noodzakelijkerwijs een BPV-plaats beschikbaar heeft. Vanwege gebrek aan financiele 
ruimte kiezen bedrijven voor overleven met een minimaal aantal werknemers die elk zo 
breed mogelijk inzetbaar is. Voor leerling werknmers lijkt dan geen plek

9
.   

                                                 
9 Navraag onder de scholen w ees uit dat onder jongeren voldoende interesse voor het vak bestaat. Dit jaar viel 
50% van de 400 geinteresseerde leerlingen af vanw ege een gebrek aan beschikbare arbeidsplekken. 
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7 Arbeidsmarkt 

Voor de meeste functies geldt dat bedrijven een evenwicht of stijging van het 
aantal arbeidsplaatsen verwachten. De uitbreidings- en (vooral) vervangingvraag 
van bedrijven lijkt grotendeels te kunnen worden vervuld vanuit het 
onderwijsaanbod. Voorwaarde is wel dat opleidingen aansluiten bij de praktijk en 
dat werkgevers ook bereid zijn en de mogelijkheid hebben om te investeren in 
instromende werknemers. Daarnaast behoort het terughalen van geschikte 

werknemers die in de recessiejaren zijn uitgestroomd tot de mogelijkheden. 

7.1 Vraag op de arbeidsmarkt 

7.1.1 Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen 

In tabel 7.1 staat de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen. In de eerste kolom staat 
de werkelijke ontwikkeling over het afgelopen jaar; in de tweede kolom de verwachting 
voor de komende vijf jaar. 

 
 

tabel 7.1 Ontw ikkeling aantal arbeidsplaatsen 

CREBO Niveau Kw alif icatie 

Ontw ikkeling 
afgelopen 

jaar 

Verwachting 
komende 
vijf  jaar 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche = ++ 
91770 2 Autospuiter = ++ 
91780 3 Eerste autospuiter = + 
95030 2 Autoschadehersteller + = 

95041 3 Eerste autoschadehersteller = + 
95042 3 Autoschadetechnicus + + 
91790 2 Carrosseriebouwer = ++ 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer - ++ 

92980 2 Caravantechnicus = + 
92990 3 Eerste caravantechnicus = = 
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstelbedrijf  = = 
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf + - 

93385/3 4 Werkplaatsmanagement = = 
94250/2 4 Vestigingsmanager = - 

-- daling van >25%, - daling vanaf 25% tot 10%, = evenw icht (vanaf -10% tot en met +10%), 
+ stijging van 10% tot en met 25%, ++ stijging van >25%, ? onbekend, () onvoldoende w aarnemingen voor 

betrouw bare uitspraken 

 
 

Het afgelopen jaar is het aantal arbeidsplaatsen voor het merendeel van functies gelijk 
gebleven aan het voorgaande jaar. De functies Autoschadehersteller, 
Autoschadetechnicus en Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrij f vormen hierop een 

uitzondering in positieve zin. Het aantal arbeidsplaatsen voor deze functie steeg met iets 
meer dan 10%. Voor de functie Eerste carrosseriebouwer daalde het aantal 
arbeidsplaatsen met iets meer dan 10%. 

 
Voor de meeste functies geldt dat bedrijven een evenwicht of stijging van het aantal 
arbeidsplaatsen verwachten. Gezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is 

onduidelijk waarop deze prognoses zijn gebaseerd. De verbeterde perspectieven van 
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ondernemers op omzet en winst lijken erop te duiden dat werkgevers na jaren van krimp 
een kentering verwachten.   

 
Voor de opleidingen met relatief veel leerlingen geldt, dat voor de Autospuiter, Eerste 
autospuiter en Eerste autoschadehersteller een stijging van het aantal arbeidsplaatsen 

wordt verwacht. Voor Autoschadehersteller blijft het aantal arbeidsplaatsen volgens 
bedrijven ongeveer gelijk. 
 

Ten slotte verwachten bedrijven dat het aantal arbeidsplaatsen voor Bedrijfsmanager 
carrosseriebouwbedrijf en Vestigingsmanager licht afneemt. De meeste bedrijven zijn de 
afgelopen jaren flink gekrompen en mogelijk heeft dit nu ook nog organisatorische 

consequenties waarbij wordt gesneden in het management om zo de kosten terug te 
brengen. Ook zien we weinig doorstroming in deze functies.  

7.1.2 Verwachte vacatures 

De vorige paragraaf had betrekking op de verwachte ontwikkeling van het aantal 

arbeidsplaatsen. Vacatures kunnen niet alleen ontstaan door uitbreiding van 
bedrijfsactiviteiten, maar in deze tijd van krimp vooral ook door vervanging van zittend 
personeel. Zittend personeel kan het bedrijf verlaten, bijvoorbeeld als gevolg van 

vergrijzing, of doorstroming naar een hoger gekwalificeerde functie. Aan bedrijven is 
gevraagd welk deel van het zittend personeel binnen nu en vijf jaar zal vertrekken [zie 
tabel 7.2].  

 

tabel 7.2 Te verw achten aandeel vertrekkende werknemers 

   Aandeel 

CREBO Niveau Kw alif icatie 2011 2012 2013 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 10% 9% 11% 
91770 2 Autospuiter 8% 5% 7% 
91780 3 Eerste autospuiter 10% 6% 8% 

95030 2 Autoschadehersteller 8% 6% 4% 
95041 3 Eerste autoschadehersteller 10% 5% 7% 
95042 3 Autoschadetechnicus 8% 0% 2% 
91790 2 Carrosseriebouwer 12% 17% 8% 

91800 3 Eerste carrosseriebouwer 7% 13% 12% 
92980 2 Caravantechnicus 4% 0% 0% 
92990 3 Eerste caravantechnicus 8% 0% 8% 
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstelbedrijf  0% 0% 3% 

10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf 0% ? ? 
93385/3 4 Werkplaatsmanagement 0% 0% 0% 
94250/2 4 Vestigingsmanager 0% 1% 0% 

 
 
Voor de functies (Eerste) Carrosseriebouwer wordt relatief veel uitstroom van zittend 

personeel verwacht. De gemiddelde leeftijd in carrosseriebouwbedrijven ligt over het 
algemeen vrij hoog, en deze bedrijven hebben vaak te maken met vergrijzing.  
 

Voor de overige functies geldt dat de uitbreidings- en vervangingsvraag over het 
algemeen ongeveer gelijk is aan het percentage van de voorgaande jaren. Ook hier geldt 
dat, gezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de verwachtingen over de nabije 

toekomst, onduidelijk is waarop deze prognoses  zijn gebaseerd. 
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7.2 Aanbod op de arbeidsmarkt, en afstemming vraag en 
aanbod 

Op basis van de gegevens van DUO kunnen geen uitspraken worden gedaan over het 
aantal leerlingen dat vanuit het onderwijs toetreedt tot de arbeidsmarkt, omdat de 

gegevens van DUO niet zijn gespecificeerd naar leerjaar. Bovendien zijn BBL-leerlingen 
vaak al actief op de arbeidsmarkt. Ook is het niet gezegd dat alle leerlingen beschikbaar 
zijn voor de arbeidsmarkt, en putten bedrijven tevens uit  opleidingen van aanverwante 

branches. 
 
Als we kijken naar instroom en leerlingen, dan zien we dat in 2012 ruim 1.100 personen 

de branche instroomden, terwijl er in het schooljaar 2012-2013 ruim 1.300 leerlingen in 
opleiding waren. Zoals gezegd zijn niet al deze leerlingen (al) beschikbaar voor de 
arbeidsmarkt, maar de vraag van bedrijven lijkt in ieder geval grotendeels te kunnen 

worden vervuld vanuit het aanbod uit het onderwijs. Tegelijkertijd geven bedrijven aan 
grote moeilijkheden te ondervinden bij het vinden van geschikt en gemotiveerd 
personeel. 

 
In recessietijd is het moeilijk voor zowel scholen als bedrijven om leerlingen voldoende 
gelegenheid te bieden om praktijkkennis en geschikte werkervaring op te doen. Binnen 

bedrijven is steeds minder budget beschikbaar om leerlingen op te leiden, waardoor 
minder BBL-trajecten beschikbaar komen. Leerlingaantallen lopen mede daardoor terug 
en bereiken kritische grenzen waarbij het voortbestaan van opleidingstrajecten in het 

geding komt. Of opleidingen worden samengevoegd, waardoor kennis te algemeen en te 
breed wordt. 
 

Tegeijkertijd hebben bedrijven steeds meer behoefte aan ‘kant-en-klare’ werknemers. 
Werkgevers willen jongeren meteen volop kunnen inzetten. Er is weinig tijd voor 
begeleiding op de werkvloer. Leerlingen krijgen weinig gelegenheid om rustig aan 

opdrachten te werken en zo het vak te leren. 
 
In recessietijd zijn het vaak de jongere werknemers die bij krimp als eerste het bedrijf 

moeten verlaten. Daardoor stijgt de gemiddelde leeftijd binnen het bedrijf.  Door de 
vergrijzing neemt niet alleen de innovatiekracht van het bedrijf af, ook neemt de 
productiviteit af en stijgen de loonkosten. Een bijkomend effect is dat bedrijven waarbij 

niet/nauwelijks leeftijdsgenoten werken ook weinig aantrekkelijk zijn voor jongeren. 
 
Zo ontstaat een vicieuze cirkel waarbij bedrijven het lastig vinden om gemotiveerd 

personeel te vinden. Omdat de prijzen onder druk staan zijn er ook minder middelen 
beschikbaar om werknemers middels financiële prikkels alsnog te motiveren. Mogelijk 
behoort het terughalen van geschikte werknemers die in de recessiejaren zijn 

uitgestroomd tot de mogelijkheden. 
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8 Verantwoording 

8.1 Bronvermelding 
Bij de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

 
 Onderzoek onder bedrijven 

Ten behoeve van dit rapport is een onderzoek uitgevoerd onder bedrijven 

in de carrosseriebranche. Dit onderzoek had betrekking de arbeidsmarkt, met 
name de personeelssamenstelling en prognoses daaromtrent [zie verder 
§8.3]. 

 
 Registratiebestanden pensioenfonds MN 

Deze registratiebestanden bevatten gegevens omtrent bedrijven in de 

carrosseriebranche, alsmede hun werknemers. Het gaat hier uitsluitend om 
bedrijven mét personeel die zijn aangesloten bij het OOC, het opleidings- en 
ontwikkelingsfonds voor deze branche. Naam- en adresgegevens zijn uit 

privacyoverwegingen verwijderd uit de bestanden voorafgaand aan de 
analyse. Alleen de cijfers van de postcode van het bedrijf zijn gebruikt om te 
bepalen in welk CWI-district het bedrijf is gevestigd. De gegevens hebben 

betrekking op de jaren 2004 tot en met begin 2013. 
 

 Verdeling bedrijven naar segment 

De bedrijven uit de registratiebestanden van MN zijn door VOC ingedeeld 
naar segment. 

 

 FOCWA jaarverslagen en kwartaalcijfers 
Onder meer het aantal schades en voertuigregistraties. 

 

 Leerlingengegevens Dienst Uitvoering Onderwijs [DUO] 
Bevat gegevens over hoeveel leerlingen welke opleiding aan welke 
onderwijsinstelling in welke variant volgen. 

 
 Register Erkende Leerbedrijven 

In dit register staat welke bedrijven over welke BPV-erkenningen beschikken. 

Dit register wordt bijgehouden door VOC. 
 

 Postcodetabel 

In deze tabel staat voor elk postcodegebied het bijbehorende CWI-district. 
Deze tabel is aangeleverd door de stichting Samenwerking 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven [SBB]. 
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8.2 CWI-districten 
De gegevens in dit rapport worden gedifferentieerd naar CWI-district. Nederland is door 
het Centrum voor Werk en Inkomen [CWI] verdeeld in zes districten. Een CWI-district 
bestaat uit diverse RPA-gebieden, welke geclusterd kunnen worden in RPA-clusters. 

RPA staat voor Regionaal Platform Arbeidsmarkt. In tabel 8.1 staan de CWI-districten en 
onderliggende RPA-clusters en gebieden. De naam van een RPA-cluster komt soms 
overeen met een provincienaam. Dat betekent niet dat de grenzen van deze regio altijd 

gelijk zijn aan de provinciegrenzen. 
 
 

tabel 8.1 CWI-districten en onderliggende RPA-clusters en -gebieden 

CWI-district RPA-cluster RPA-gebied 

Noord Groningen/Noord-Drenthe Noord-Groningen 
  Oost-Groningen 

  Centraal-Groningen 

 Friesland Friesland 

 Zuid-Drenthe Zuid-Drenthe 

Oost IJssel Vecht IJssel Vecht 

 Tw ente Tw ente 

 IJssel-Veluw e Noordw est-Veluwe 
  Stedendriehoek 

  Valleiregio 

 Achterhoek/Arnhem Arnhem 
  Achterhoek 

 Rivierenland/Nijmegen Nijmegen 

  Rivierenland 

Midden-West Flevoland Flevoland 

 Gooi & Vechtstreek Gooi & Vechtstreek 

 Eemland Eemland 

 West-Utrecht West-Utrecht 

 Rijnstreek Rijnstreek 

 Haaglanden Haaglanden 

Noord-West Noord-Holland Noord Noord-Holland Noord 

 Zuidelijk Noord-Holland Zuidelijk Noord-Holland 

Zuid-West Rijnmond Rijnmond 

 Zeeland Zeeland 

 West-Brabant West-Brabant 

 Mdden-Brabant Mdden-Brabant 

Zuid-Oost Noordoost-Brabant Noordoost-Brabant 

 Zuidoost-Brabant Zuidoost-Brabant 

 Noord- en Midden-Limburg Noord-Limburg 
  Weert 
  Roermond 

 Zuid-Limburg Westelijke Mijnstreek 

  Parkstad Limburg 
  Maastricht Mergelland 
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8.3 Onderzoek onder bedrijven 

8.3.1 Opzet en steekproef 

Ten behoeve van deze rapportage is een onderzoek uitgevoerd onder bedrijven in de 
carrosseriebranche. Dit onderzoek had betrekking op de arbeidsmarkt, en dan met name 
de personeelssamenstelling en prognoses daaromtrent. Het onderzoek is uitgevoerd in 

juni 2013. 
 
De steekproef bestond alle Focwa-leden waarvan een contactpersoon en e-mailadres 

bekend was. Dit leidde tot een steekproef van ongeveer 1.830 contactpersonen bij 
bedrijven.

10
 

 

Aan de steekproef is een e-mail gestuurd. In deze e-mail stond een link naar een online 
enquête. Indien de enquête na enige tijd nog niet (volledig) was ingevuld werd een 
herinnering via e-mail verstuurd. De respondenten konden de enquête dan vervolgen op 

het punt waar zij gebleven waren. 

8.3.2 Enquête 

Nadat op de link in de e-mail was geklikt kon men de online enquête invullen. Navigeren 
door de enquête was mogelijk middels de ‘vorige’- en ‘volgende’-knop. De enquête begon 
met een paar algemene vragen over het bedrijf en de respondent, en hoeveel 

werknemers in welke functie bij het bedrijf werkzaam zijn. Vervolgens werd per functie 
gevraagd hoeveel werknemers er naar verwachting over enkele jaren bij het bedrijf zullen 
werken en hoeveel van de huidige werknemers zullen vertrekken. Tevens is per functie 

gevraagd hoeveel leerplaatsen er momenteel zijn, en hoeveel dat er naar verwachting 
over enkele jaren zullen zijn. 
 

De enquête bevatte vragen over gerealiseerde winst en omzet, en de verwachtingen 
daaromtrent. Bedrijven verder is gevraagd naar de belangrijkste ontwikkelingen op het 
gebied van arbeidsmarkt en scholing. 

8.3.3 Respons 

In totaal hebben 408 bedrijven aan het onderzoek meegewerkt, oftewel 22% van het 
aantal aangeschrevenen. De afgelopen jaren lag de respons iets hoger, rond de 24 à 
25%. De aard en omvang van de respons is ruim voldoende om betrouwbare uitspraken 

te kunnen doen. Daar waar meer op detailniveau is doorgevraagd kan het aantal 
respondenten onvoldoende zijn om significante uitspraken te doen. In dat geval is er 
meer sprake van een trend en is het betreffende beeld tussen haakjes geplaatst.  

 

                                                 
 Dit betreft het aantal geldige e-mailadressen c.q. e-mailadressen w aarop geen foutmelding retour kw am. 
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Bijlagen 
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1 District Noord 
 

tabel 1.1 Aantal bedrijven naar omvang en jaar op peildatum (laatste 3 jaar), district Noord 

 Aantal bedrijven  Aandeel bedrijven 

Bedrijfsomvang 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

1 t/m 5 dienstverbanden 145 149 152  57,8% 60,8% 63,9% 
6 t/m 15 dienstverbanden 76 70 62  30,3% 28,6% 26,1% 
16 t/m 50 dienstverbanden 23 21 19  9,2% 8,6% 8,0% 

Meer dan 50 dienstverbanden 7 5 5  2,8% 2,0% 2,1% 

Totaal 251 245 238  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

tabel 1.2 Kenmerken dienstverbanden naar jaar op peildatum (laatste 3 jaar), district Noord 

 Aantal/gemiddelde  Percentage 

 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

Dienstverbanden 2.069 2.047 1.870     
        
Naar bedrijfsomvang:        
1 t/m 5 dienstverbanden 388 375 366  18,8% 18,3% 19,6% 

6 t/m 15 dienstverbanden 667 667 579  32,2% 32,6% 31,0% 
16 t/m 50 dienstverbanden 430 516 450  20,8% 25,2% 24,1% 
Meer dan 50 dienstverbanden 584 489 475  28,2% 23,9% 25,4% 
        

Gemiddelde leeftijd 38,7 39,2 39,9     
        
Naar leeftijdscategorie:        

Tot 25 jaar 368 344 285  17,8% 16,8% 15,2% 
25 tot 35 jaar 467 463 411  22,6% 22,6% 22,0% 
35 tot 45 jaar 589 572 525  28,5% 27,9% 28,1% 
45 tot 55 jaar 440 444 422  21,3% 21,7% 22,6% 

Vanaf 55 jaar 205 224 227  9,9% 10,9% 12,1% 
        
Percentage vrouwen     9,8% 10,1% 10,3% 
        

Gem. aantal uur p/w eek 34,7 34,5 34,3     
Percentage fulltimers     79,3% 78,8% 79,4% 

 
 

tabel 1.3 Mobiliteit naar jaar (laatste 3 jaar), district Noord 

 Aantal personen  Aandeel personen 

Soort mobiliteit 2010 2011 2012  2010 2011 2012 

Immobiel 1.731 1.742 1.644  70,6% 74,9% 75,1% 
Instroom 225 202 106  9,2% 8,7% 4,8% 
Uitstroom 315 285 355  12,9% 12,3% 16,2% 
Overige 180 97 83  7,3% 4,2% 3,8% 

Totaal 2.451 2.326 2.188  100,0% 100,0% 100,0% 
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tabel 1.4 Aantal leerlingen naar opleiding in 2012 en 2013, district Noord 

      2013 

CREBO Niveau Kw alif icatie 2012 2013  BBL BOL 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 1 4  4 0 
91770 2 Autospuiter 41 35  21 14 
91780 3 Eerste autospuiter 42 31  31 0 

95040 2/3 Autoschadehersteltechniek 19 10  10 0 
95030 2 Autoschadehersteller 41 50  26 24 
95041 3 Eerste autoschadehersteller 3 11  11 0 

95042 3 Autoschadetechnicus 0 0  0 0 
91790 2 Carrosseriebouwer 1 2  2 0 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer 2 1  1 0 
92980 2 Caravantechnicus 0 1  1 0 

92990 3 Eerste caravantechnicus 0 0  0 0 
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstel 1 0  0 0 
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf 0 0  0 0 
93386 4 Werkplaatsmanager schadeherstel 1 4  4 0 

93385 4 Werkplaatsmanager carrosseriebouw 3 1  1 0 
94250/2 4 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche 0 0  0 0 

   155 150  112 38 

 

 

tabel 1.5 Aantal erkenningen in juli 2012 en april 2013 en leerbedrijf /leeringen-ratio naar opleiding, district 
Noord 

CREBO Niveau Kw alif icatie 2012 2013 Verschil Ratio 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 173 176 1,7% 44,0a 
91770 2 Autospuiter 163 167 2,5% 4,8 
91780 3 Eerste autospuiter 160 162 1,3% 5,2 

95040 2/3 Autoschadehersteltechniek     
95030 2 Autoschadehersteller 147 150 2,0% 3,0 
95041 3 Eerste autoschadehersteller 140 142 1,4% 12,9 

95042 3 Autoschadetechnicus 5 42 740,0%  
91790 2 Carrosseriebouwer 8 8 0,0% 4,0 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer 8 8 0,0% 8,0 
92980 2 Caravantechnicus 3 4 33,3%  

92990 3 Eerste caravantechnicus 3 4 33,3%  
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstel 31 33 6,5%  
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf 1 3   
93386 4 Werkplaatsmanager schadeherstel  1  0,3 

93385 4 Werkplaatsmanager carrosseriebouw  2  2,0 
94250/2 4 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche     

   842 902 7,1% 6,0 

a Het is onduidelijk hoeveel leerlingen precies kunnen w orden toegekend aan de carrosseriebranche [zie §6.2]. 

 
De 902 erkenningen zijn toegekend aan 183 bedrijven. Dat is ongeveer 4,9 erkenningen 
per bedrijf. 
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2 District Oost 
 

tabel 2.1 Aantal bedrijven naar omvang en jaar op peildatum (laatste 3 jaar), district Oost 

 Aantal bedrijven  Aandeel bedrijven 

Bedrijfsomvang 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

1 t/m 5 dienstverbanden 278 290 308  54,6% 57,4% 61,4% 
6 t/m 15 dienstverbanden 170 159 147  33,4% 31,6% 29,3% 
16 t/m 50 dienstverbanden 52 48 39  10,2% 9,5% 7,8% 

Meer dan 50 dienstverbanden 9 7 8  1,8% 1,4% 1,6% 

Totaal 509 504 502  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

tabel 2.2 Kenmerken dienstverbanden naar jaar op peildatum (laatste 3 jaar), district Oost 

 Aantal/gemiddelde  Percentage 

 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

Dienstverbanden 4.071 4.041 3.794     
        
Naar bedrijfsomvang:        
1 t/m 5 dienstverbanden 662 665 694  16,3% 16,5% 18,3% 

6 t/m 15 dienstverbanden 1.564 1.507 1.361  38,4% 37,3% 35,9% 
16 t/m 50 dienstverbanden 1.022 1.153 933  25,1% 28,5% 24,6% 
Meer dan 50 dienstverbanden 823 716 806  20,2% 17,7% 21,2% 
        

Gemiddelde leeftijd 37,7 37,8 38,6     
        
Naar leeftijdscategorie:        

Tot 25 jaar 814 839 659  20,0% 20,8% 17,4% 
25 tot 35 jaar 940 929 901  23,1% 23,0% 23,8% 
35 tot 45 jaar 1.143 1.099 1.064  28,1% 27,2% 28,0% 
45 tot 55 jaar 820 806 822  20,1% 20,0% 21,7% 

Vanaf 55 jaar 354 368 348  8,7% 9,1% 9,2% 
        
Percentage vrouwen     10,1% 9,7% 9,5% 
        

Gem. aantal uur p/w eek 34,7 34,6 34,2     
Percentage fulltimers     77,7% 77,1% 79,3% 

 
 

tabel 2.3 Mobiliteit naar jaar (laatste 3 jaar), district Oost 

 Aantal personen  Aandeel personen 

Soort mobiliteit 2010 2011 2012  2010 2011 2012 

Immobiel 3.439 3.306 3.223  73,7% 70,3% 73,2% 
Instroom 426 540 312  9,1% 11,5% 7,1% 
Uitstroom 571 602 697  12,2% 12,8% 15,8% 
Overige 231 252 173  5,0% 5,4% 3,9% 

Totaal 4.667 4.700 4.405  100,0% 100,0% 100,0% 
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tabel 2.4 Aantal leerlingen naar opleiding in 2012 en 2013, district Oost 

      2013 

CREBO Niveau Kw alif icatie 2012 2013 Verschil BBL BOL 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 9 11 22,2% 11 0 
91770 2 Autospuiter 72 46 -36,1% 39 7 
91780 3 Eerste autospuiter 52 54 3,8% 53 1 

95040 2/3 Autoschadehersteltechniek 0 0  0 0 
95030 2 Autoschadehersteller 90 80 -11,1% 68 12 
95041 3 Eerste autoschadehersteller 60 49 -18,3% 48 1 

95042 3 Autoschadetechnicus 5 6 20,0% 5 1 
91790 2 Carrosseriebouwer 25 19 -24,0% 19 0 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer 14 12 -14,3% 12 0 
92980 2 Caravantechnicus 1 2 100,0% 2 0 

92990 3 Eerste caravantechnicus 0 0  0 0 
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstel 2 0 -100,0% 0 0 
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf 4 0 -100,0% 0 0 
93386 4 Werkplaatsmanager schadeherstel 15 14 -6,7% 14 0 

93385 4 Werkplaatsmanager carrosseriebouw 1 0 -100,0% 0 0 
94250/2 4 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche 0 0  0 0 

   350 293 -16,3% 271 22 

 

 

tabel 2.5 Aantal erkenningen in juli 2012 en april 2013 en leerbedrijf /leeringen-ratio naar opleiding, district 
Oost 

CREBO Niveau Kw alif icatie 2012 2013 Verschil Ratio 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 423 421 -0,5% 38,3a 
91770 2 Autospuiter 375 376 0,3% 8,2 
91780 3 Eerste autospuiter 352 354 0,6% 6,6 

95040 2/3 Autoschadehersteltechniek     
95030 2 Autoschadehersteller 346 347 0,3% 4,3 
95041 3 Eerste autoschadehersteller 304 306 0,7% 6,2 

95042 3 Autoschadetechnicus 36 94 161,1% 15,7 
91790 2 Carrosseriebouwer 60 61 1,7% 3,2 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer 53 52 -1,9% 4,3 
92980 2 Caravantechnicus 22 23 4,5% 11,5 

92990 3 Eerste caravantechnicus 20 20 0,0%  
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstel 151 156 3,3%  
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf 25 24 -4,0%  
93386 4 Werkplaatsmanager schadeherstel  10  0,7 

93385 4 Werkplaatsmanager carrosseriebouw  1   
94250/2 4 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche     

   2.167 2.245  7,7 

a Het is onduidelijk hoeveel leerlingen precies kunnen w orden toegekend aan de carrosseriebranche [zie §6.2]. 

 
De 2.245 erkenningen zijn toegekend aan 466 bedrijven. Dat is ongeveer 
4,8 erkenningen per bedrijf. 
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3 District Midden-West 
 

tabel 3.1 Aantal bedrijven naar omvang en jaar op peildatum (laatste 3 jaar), district Midden-West 

 Aantal bedrijven  Aandeel bedrijven 

Bedrijfsomvang 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

1 t/m 5 dienstverbanden 209 214 224  53,6% 55,7% 58,2% 
6 t/m 15 dienstverbanden 120 120 117  30,8% 31,3% 30,4% 
16 t/m 50 dienstverbanden 52 42 39  13,3% 10,9% 10,1% 

Meer dan 50 dienstverbanden 9 8 5  2,3% 2,1% 1,3% 

Totaal 390 384 385  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

tabel 3.2 Kenmerken dienstverbanden naar jaar op peildatum (laatste 3 jaar), district Midden-West 

 Aantal/gemiddelde  Percentage 

 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

Dienstverbanden 4.101 4.034 3.720     
        
Naar bedrijfsomvang:        
1 t/m 5 dienstverbanden 517 518 526  12,6% 12,8% 14,1% 

6 t/m 15 dienstverbanden 1.113 1.142 1.069  27,1% 28,3% 28,7% 
16 t/m 50 dienstverbanden 1.036 1.001 956  25,3% 24,8% 25,7% 
Meer dan 50 dienstverbanden 1.435 1.373 1.169  35,0% 34,0% 31,4% 
        

Gemiddelde leeftijd 37,9 38,5 39,4     
        
Naar leeftijdscategorie:        

Tot 25 jaar 813 756 590  19,8% 18,7% 15,9% 
25 tot 35 jaar 985 922 865  24,0% 22,9% 23,3% 
35 tot 45 jaar 1.134 1.121 1.039  27,7% 27,8% 27,9% 
45 tot 55 jaar 768 820 825  18,7% 20,3% 22,2% 

Vanaf 55 jaar 401 415 401  9,8% 10,3% 10,8% 
        
Percentage vrouwen     10,7% 10,7% 10,7% 
        

Gem. aantal uur p/w eek 34,9 35,0 34,7     
Percentage fulltimers     78,5% 78,5% 79,4% 

 
 

tabel 3.3 Mobiliteit naar jaar (laatste 3 jaar), district Midden-West 

 Aantal personen  Aandeel personen 

Soort mobiliteit 2010 2011 2012  2010 2011 2012 

Immobiel 3.437 3.345 3.193  74,7% 73,2% 73,4% 
Instroom 475 413 229  10,3% 9,0% 5,3% 
Uitstroom 474 568 711  10,3% 12,4% 16,3% 
Overige 218 242 219  4,7% 5,3% 5,0% 

Totaal 4.604 4.568 4.352  100,0% 100,0% 100,0% 
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tabel 3.4 Aantal leerlingen naar opleiding in 2012 en 2013, district Midden-West 

      2013 

CREBO Niveau Kw alif icatie 2012 2013 Verschil BBL BOL 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 23 19 -17,4% 19 0 
91770 2 Autospuiter 70 44 -37,1% 43 1 
91780 3 Eerste autospuiter 60 53 -11,7% 53 0 

95040 2/3 Autoschadehersteltechniek 10 0 -100,0% 0 0 
95030 2 Autoschadehersteller 136 107 -21,3% 62 45 
95041 3 Eerste autoschadehersteller 41 53 29,3% 52 1 

95042 3 Autoschadetechnicus 0 0  0 0 
91790 2 Carrosseriebouwer 16 13 -18,8% 13 0 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer 5 7 40,0% 7 0 
92980 2 Caravantechnicus 0 1  1 0 

92990 3 Eerste caravantechnicus 1 0 -100,0% 0 0 
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstel 4 0 -100,0% 0 0 
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf 0 0  0 0 
93386 4 Werkplaatsmanager schadeherstel 12 19 58,3% 19 0 

93385 4 Werkplaatsmanager carrosseriebouw 1 0  0 0 
94250/2 4 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche 6 0 -100,0% 0 0 

   385 316 -17,9% 269 47 

 

 

tabel 3.5 Aantal erkenningen in juli 2012 en april 2013 en leerbedrijf /leeringen-ratio naar opleiding, district 
Midden-West 

CREBO Niveau Kw alif icatie 2012 2013 Verschil Ratio 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 330 327 -0,9% 17,2a 
91770 2 Autospuiter 314 310 -1,3% 7,0 
91780 3 Eerste autospuiter 296 292 -1,4% 5,5 

95040 2/3 Autoschadehersteltechniek     
95030 2 Autoschadehersteller 291 291 0,0% 2,7 
95041 3 Eerste autoschadehersteller 270 265 -1,9% 5,0 

95042 3 Autoschadetechnicus 27 65 140,7%  
91790 2 Carrosseriebouwer 44 43 -2,3% 3,3 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer 39 37 -5,1% 5,3 
92980 2 Caravantechnicus 19 19 0,0%  

92990 3 Eerste caravantechnicus 19 18 -5,3%  
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstel 112 117 4,5%  
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf  15 18 20,0%  
93386 4 Werkplaatsmanager schadeherstel  30  1,6 

93385 4 Werkplaatsmanager carrosseriebouw  0   
94250/2 4 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche     

   1.776 1.832 3,2% 5,8 

a Het is onduidelijk hoeveel leerlingen precies kunnen w orden toegekend aan de carrosseriebranche [zie §6.2]. 

 
De 1.832 erkenningen zijn toegekend aan 387 bedrijven. Dat is ongeveer 
4,7 erkenningen per bedrijf. 
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4 District Noord-West 
 

tabel 4.1 Aantal bedrijven naar omvang en jaar op peildatum (laatste 3 jaar), district Noord-West 

 Aantal bedrijven  Aandeel bedrijven 

Bedrijfsomvang 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

1 t/m 5 dienstverbanden 121 120 131  57,6% 57,7% 61,8% 
6 t/m 15 dienstverbanden 56 64 58  26,7% 30,8% 27,4% 
16 t/m 50 dienstverbanden 30 22 21  14,3% 10,6% 9,9% 

Meer dan 50 dienstverbanden 3 2 2  1,4% 1,0% 0,9% 

Totaal 210 208 212  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

tabel 4.2 Kenmerken dienstverbanden naar jaar op peildatum (laatste 3 jaar), district Noord-West 

 Aantal/gemiddelde  Percentage 

 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

Dienstverbanden 1.740 1.723 1.592     
        
Naar bedrijfsomvang:        
1 t/m 5 dienstverbanden 297 271 279  17,1% 15,7% 17,5% 

6 t/m 15 dienstverbanden 598 613 541  34,4% 35,6% 34,0% 
16 t/m 50 dienstverbanden 600 598 532  34,5% 34,7% 33,4% 
Meer dan 50 dienstverbanden 245 241 240  14,1% 14,0% 15,1% 
        

Gemiddelde leeftijd 38,2 38,7 39,1     
        
Naar leeftijdscategorie:        

Tot 25 jaar 374 365 314  21,5% 21,2% 19,7% 
25 tot 35 jaar 351 347 330  20,2% 20,1% 20,7% 
35 tot 45 jaar 482 463 420  27,7% 26,9% 26,4% 
45 tot 55 jaar 350 360 348  20,1% 20,9% 21,9% 

Vanaf 55 jaar 183 188 180  10,5% 10,9% 11,3% 
        
Percentage vrouwen     11,5% 11,3% 10,4% 
        

Gem. aantal uur p/w eek 34,6 34,7 34,1     
Percentage fulltimers     77,4% 77,2% 78,0% 

 
 

tabel 4.3 Mobiliteit naar jaar, district Noord-West 

 Aantal personen  Aandeel personen 

Soort mobiliteit 2010 2011 2012  2010 2011 2012 

Immobiel 1.470 1.463 1.397  73,0% 74,5% 74,7% 
Instroom 194 145 119  9,6% 7,4% 6,4% 
Uitstroom 256 242 300  12,7% 12,3% 16,0% 
Overige 95 113 55  4,7% 5,8% 2,9% 

Totaal 2.015 1.963 1.871  100,0% 100,0% 100,0% 
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tabel 4.4 Aantal leerlingen naar opleiding in 2012 en 2013, district Noord-West 

      2013 

CREBO Niveau Kw alif icatie 2012 2013 Verschil BBL BOL 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 5 16 220,0% 16 0 
91770 2 Autospuiter 35 31 -11,4% 28 3 
91780 3 Eerste autospuiter 27 20 -25,9% 20 0 

95040 2/3 Autoschadehersteltechniek 12 4 -66,7% 4 0 
95030 2 Autoschadehersteller 61 55 -9,8% 37 18 
95041 3 Eerste autoschadehersteller 23 8 -65,2% 8 0 

95042 3 Autoschadetechnicus 0 0  0 0 
91790 2 Carrosseriebouwer 7 2 -71,4% 2 0 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer 6 3 -50,0% 3 0 
92980 2 Caravantechnicus 0 0  0 0 

92990 3 Eerste caravantechnicus 0 0  0 0 
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstel 2 0 -100,0% 0 0 
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf 0 0  0 0 
93386 4 Werkplaatsmanager schadeherstel 1 3 200,0% 3 0 

93385 4 Werkplaatsmanager carrosseriebouw 0 0  0 0 
94250/2 4 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche 0 0  0 0 

   179 142 -20,7% 121 21 

 

 

tabel 4.5 Aantal erkenningen in juli 2012 en april 2013 en leerbedrijf /leeringen-ratio naar opleiding, district 
Noord-West 

CREBO Niveau Kw alif icatie 2012 2013 Verschil Ratio 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 176 170 -3,4% 10,6 
91770 2 Autospuiter 193 190 -1,6% 6,1 
91780 3 Eerste autospuiter 189 185 -2,1% 9,3 

95040 2/3 Autoschadehersteltechniek     
95030 2 Autoschadehersteller 190 186 -2,1% 3,4 
95041 3 Eerste autoschadehersteller 177 173 -2,3% 21,6 

95042 3 Autoschadetechnicus 20 41 105,0%  
91790 2 Carrosseriebouwer 26 26 0,0% 13,0 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer 22 22 0,0% 7,3 
92980 2 Caravantechnicus 14 14 0,0%  

92990 3 Eerste caravantechnicus 13 13 5,9%  
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstel 34 36 50,0%  
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf  4 6   
93386 4 Werkplaatsmanager schadeherstel  3  1,0 

93385 4 Werkplaatsmanager carrosseriebouw  0   
94250/2 4 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche     

   1.058 1.065 0,7% 7,5 

a Het is onduidelijk hoeveel leerlingen precies kunnen w orden toegekend aan de carrosserieherstelbranche [zie 

§6.2]. 

 
De 1.065 erkenningen zijn toegekend aan 247 bedrijven. Dat is ongeveer 

4,3 erkenningen per bedrijf. 
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5 District Zuid-West 
 

tabel 5.1 Aantal bedrijven naar omvang en jaar op peildatum (laatste 3 jaar), district Zuid-West 

 Aantal bedrijven  Aandeel bedrijven 

Bedrijfsomvang 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

1 t/m 5 dienstverbanden 190 198 202  52,3% 56,9% 59,2% 
6 t/m 15 dienstverbanden 122 105 101  33,6% 30,2% 29,6% 
16 t/m 50 dienstverbanden 49 44 37  13,5% 12,6% 10,9% 

Meer dan 50 dienstverbanden 2 1 1  0,6% 0,3% 0,3% 

Totaal 363 348 341  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

tabel 5.2 Kenmerken dienstverbanden naar jaar op peildatum (laatste 3 jaar), district Zuid-West 

 Aantal/gemiddelde  Percentage 

 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

Dienstverbanden 2.660 2.585 2.324     
        
Naar bedrijfsomvang:        
1 t/m 5 dienstverbanden 457 468 469  17,2% 18,1% 20,2% 

6 t/m 15 dienstverbanden 1.105 1.012 932  41,5% 39,2% 40,1% 
16 t/m 50 dienstverbanden 1.041 1.053 872  39,1% 40,7% 37,5% 
Meer dan 50 dienstverbanden 57 52 51  2,1% 2,0% 2,2% 
        

Gemiddelde leeftijd 37,7 38,1 38,8     
        
Naar leeftijdscategorie:        

Tot 25 jaar 612 550 439  23,0% 21,3% 18,9% 
25 tot 35 jaar 572 562 514  21,5% 21,8% 22,1% 
35 tot 45 jaar 675 664 601  25,4% 25,7% 25,9% 
45 tot 55 jaar 533 533 519  20,0% 20,6% 22,3% 

Vanaf 55 jaar 268 276 251  10,1% 10,7% 10,8% 
        
Percentage vrouwen     11,4% 11,3% 11,5% 
        

Gem. aantal uur p/w eek 34,7 35,0 34,2     
Percentage fulltimers     77,5% 77,9% 80,1% 

 
 

tabel 5.3 Mobiliteit naar jaar (laatste 3 jaar), district Zuid-West 

 Aantal personen  Aandeel personen 

Soort mobiliteit 2010 2011 2012  2010 2011 2012 

Immobiel 2.144 2.106 1.994  68,4% 67,9% 72,3% 
Instroom 391 342 142  12,5% 11,0% 5,2% 
Uitstroom 397 463 523  12,7% 14,9% 19,0% 
Overige 201 192 100  6,4% 6,2% 3,6% 

Totaal 3.133 3.103 2.759  100,0% 100,0% 100,0% 
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tabel 5.4 Aantal leerlingen naar opleiding in 2012 en 2013, district Zuid-West 

      2013 

CREBO Niveau Kw alif icatie 2012 2013 Verschil BBL BOL 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 2 21 950,0% 21 0 
91770 2 Autospuiter 34 29 -14,7% 24 5 

91780 3 Eerste autospuiter 33 21 -36,4% 21 0 
95040 2/3 Autoschadehersteltechniek 6 0 -100,0% 0 0 
95030 2 Autoschadehersteller 74 62 -16,2% 53 9 

95041 3 Eerste autoschadehersteller 12 14 16,7% 14 0 
95042 3 Autoschadetechnicus 1 1 0,0% 1 0 
91790 2 Carrosseriebouwer 4 8 100,0% 8 0 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer 2 1 -50,0% 1 0 

92980 2 Caravantechnicus 0 0  0 0 
92990 3 Eerste caravantechnicus 0 0  0 0 
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstel 4 1 -75,0% 1 0 
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf 0 0  0 0 

93386 4 Werkplaatsmanager schadeherstel 5 7  7 0 
93385 4 Werkplaatsmanager carrosseriebouw 1 1  1 0 
94250/2 4 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche 3 0 -100,0% 0 0 

   181 166 -8,3% 152 14 

 
 

tabel 5.5 Aantal erkenningen in juli 2012 en april 2013 en leerbedrijf /leeringen-ratio naar opleiding, district 

Zuid-West 

CREBO Niveau Kw alif icatie 2012 2013 Verschil Ratio 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 249 249 0,0% 11,9a 
91770 2 Autospuiter 235 240 2,1% 8,3 

91780 3 Eerste autospuiter 215 218 1,4% 10,4 
95040 2/3 Autoschadehersteltechniek     
95030 2 Autoschadehersteller 230 234 1,7% 3,8 

95041 3 Eerste autoschadehersteller 211 211 0,0% 15,1 
95042 3 Autoschadetechnicus 38 56 47,4% 56,0 
91790 2 Carrosseriebouwer 29 28 -3,4% 3,5 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer 24 23 -4,2% 23,0 

92980 2 Caravantechnicus 11 11 0,0%  
92990 3 Eerste caravantechnicus 11 10 -9,1%  
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstel 88 94 6,8% 94,0 
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf 10 10 0,0%  

93386 4 Werkplaatsmanager schadeherstel  11  1,6 
93385 4 Werkplaatsmanager carrosseriebouw  2  2,0 
94250/2 4 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche     

   1.351 1.397 3,4% 8,4 

a Het is onduidelijk hoeveel leerlingen precies kunnen w orden toegekend aan de carrosseriebranche [zie §6.2]. 

 
De 1.397 erkenningen zijn toegekend aan 303 bedrijven. Dat is ongeveer 

4,6 erkenningen per bedrijf. 
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6 District Zuid-Oost 
 

tabel 6.1 Aantal bedrijven naar omvang en jaar op peildatum (laatste 3 jaar), district Zuid-Oost 

 Aantal bedrijven  Aandeel bedrijven 

Bedrijfsomvang 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

1 t/m 5 dienstverbanden 243 257 274  58,8 61,8% 66,3% 
6 t/m 15 dienstverbanden 114 108 94  27,6 26,0% 22,8% 
16 t/m 50 dienstverbanden 45 41 36  10,9 9,9% 8,7% 

Meer dan 50 dienstverbanden 11 10 9  2,7 2,4% 2,2% 

Totaal 413 416 413  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

tabel 6.2 Kenmerken dienstverbanden naar jaar op peildatum (laatste 3 jaar), district Zuid-Oost 

 Aantal/gemiddelde  Percentage 

 2011 2012 2013  2011 2012 2013 

Dienstverbanden 3.726 3.796 3.496     
        
Naar bedrijfsomvang:        
1 t/m 5 dienstverbanden 585 617 646  15,7% 16,3% 18,5% 

6 t/m 15 dienstverbanden 1.104 1.021 876  29,6% 26,9% 25,1% 
16 t/m 50 dienstverbanden 1.020 1.016 929  27,4% 26,8% 26,6% 
Meer dan 50 dienstverbanden 1.017 1.142 1.045  27,3% 30,1% 29,9% 
        

Gemiddelde leeftijd 38,7 39,0 39,7     
        
Naar leeftijdscategorie:        

Tot 25 jaar 683 706 587  18,3% 18,6% 16,8% 
25 tot 35 jaar 814 804 729  21,9% 21,2% 20,9% 
35 tot 45 jaar 998 984 932  26,8% 25,9% 26,7% 
45 tot 55 jaar 898 933 866  24,1% 24,6% 24,8% 

Vanaf 55 jaar 333 369 382  8,9% 9,7% 10,9% 
        
Percentage vrouwen     10,9% 11,2% 11,0% 
        

Gem. aantal uur p/w eek 34,9 35,0 34,4     
Percentage fulltimers     79,1% 78,3% 80,0% 

 
 

tabel 6.3 Mobiliteit naar jaar (laatste 3 jaar), district Zuid-Oost 

 Aantal personen  Aandeel personen 

Soort mobiliteit 2010 2011 2012  2010 2011 2012 

Immobiel 3.170 3.121 3.024  75,8% 72,4% 74,3% 
Instroom 411 504 251  9,8% 11,7% 6,2% 
Uitstroom 395 494 657  9,5% 11,5% 16,2% 
Overige 204 192 137  4,9% 4,5% 3,4% 

Totaal 4.180 4.311 4.069  100,0% 100,0% 100,0% 
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tabel 6.4 Aantal leerlingen naar opleiding in 2012 en 2013, district Zuid-Oost 

      2013 

CREBO Niveau Kw alif icatie 2012 2013 Verschil BBL BOL 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 0 6  6 0 
91770 2 Autospuiter 90 58 -35,6% 58 0 

91780 3 Eerste autospuiter 53 46 -13,2% 46 0 
95040 2/3 Autoschadehersteltechniek 27 0 -100,0% 0 0 
95030 2 Autoschadehersteller 79 61 -22,8% 44 17 

95041 3 Eerste autoschadehersteller 27 49 81,5% 48 1 
95042 3 Autoschadetechnicus 0 13  13 0 
91790 2 Carrosseriebouwer 14 16 14,3% 16 0 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer 1 1  1 0 

92980 2 Caravantechnicus 0 1  1 0 
92990 3 Eerste caravantechnicus 0 0  0 0 
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstel 1 0 -100,0% 0 0 
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf 0 0  0 0 

93386 4 Werkplaatsmanager schadeherstel 0 2  2 0 
93385 4 Werkplaatsmanager carrosseriebouw 0 0  0 0 
94250/2 4 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche 0 0  0 0 

   292 253 -13,4% 235 18 

 
 

tabel 6.5 Aantal erkenningen in juli 2012 en april 2013 en leerbedrijf /leeringen-ratio naar opleiding, district 

Zuid-Oost 

CREBO Niveau Kw alif icatie 2012 2013 Verschil Ratio 

93740/2 1 Assistent mobiliteitsbranche 315 307 -2,5% 51,2a 
91770 2 Autospuiter 303 300 -1,0% 5,2 

91780 3 Eerste autospuiter 282 274 -2,8% 6,0 
95040 2/3 Autoschadehersteltechniek     
95030 2 Autoschadehersteller 280 275 -1,8% 4,5 

95041 3 Eerste autoschadehersteller 255 253 -0,8% 5,2 
95042 3 Autoschadetechnicus 110 142 29,1%  
91790 2 Carrosseriebouwer 31 35 12,9% 2,2 
91800 3 Eerste carrosseriebouwer 30 32 6,7% 32,0 

92980 2 Caravantechnicus 20 20 0,0%  
92990 3 Eerste caravantechnicus 19 18 -5,3%  
10844 4 Bedrijfsmanager schadeherstel 111 130 17,1%  
10845 4 Bedrijfsmanager carrosseriebouwbedrijf 5 12 140,0%  

93386 4 Werkplaatsmanager schadeherstel  8   
93385 4 Werkplaatsmanager carrosseriebouw  1   
94250/2 4 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche     

   1.761 1.807 2,6% 7,1 

 
 
De 1.807 erkenningen zijn toegekend aan 371 bedrijven. Dat is ongeveer 

4,9 erkenningen per bedrijf. 


