Enquête Bedrijfseconomische verwachtingen en Anders aan de Slag 2015
De belangrijkste uitkomsten, kort samengevat, 13.04.2015
… de daling van de omzet komt in 2016 tot stilstand

Meer over: de economische verwachtingen

Q7 Omzet verwachting 2016 in vergelijking met 2014

Kom naar de Ledendag Bouwend Zeeland d.d. 11.06.15
Presentatie van de cijfers van Bouwend Zeeland met
daarbij:
 Totale omzet Bouwend Zeeland 2014
 Verschil omzet 2013/2014
 Omzet verloop referentiegroep 2008 – 2014
 Omzet prognoses 2015 -2016 per
omzetcategorie
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… middel en grote leden zeer betrokken bij Afdeling
… afstand tot de kleinste leden blijft groot
Onze enquête is ingevuld door:
 90% van de lidbedrijven met een omzet > 5 miljoen
 70% van de lidbedrijven met een omzet > 1 miljoen
 slechts 5 van de 30 leden met een omzet < 1 miljoen
 6 van de 14 leden van JongBouwendZeeland
Q34 De respondenten zijn te typeren als …..

Directeur / niet eigenaar

Directeur / eigenaar

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

“Verwachtingen 2015 weer iets positiever dan vorig
jaar”, Volkskrant 23.12.14. Minder Nederlanders
verwachten hun baan kwijt te raken of minder te gaan
verdienen. Dat blijkt uit de jaarlijkse peiling van
onderzoeksbureau Ipsos onder 1.200 Nederlanders.
Slechts 6 procent verwacht dit jaar zijn baan te verliezen,
tegenover 9 procent vorig jaar. Meer dan de helft gelooft
er financieel niet op achteruit te gaan door minder te
gaan verdienen.

Meer over: de potentie van brancheverenigingen

Brancheverenigingen en leden spelen in op de toekomst
Verenigingen zetten sterker in op het stimuleren van
ondernemerschap en innovatie bij hun leden. Zij
ondersteunen hun leden in de zoektocht naar nieuwe
verdienmodellen en samenwerkingsverbanden en willen
zo de markt voor leden helpen vergroten. Verenigingen
kunnen hun leden meer toegevoegde waarde bieden in
de vorm van nieuwe dienstverlening. Vooruit denken en
inspelen op toekomstige ontwikkelingen, samen met
leden, biedt potentie voor zowel de vereniging als haar
leden. Kennis en expertise van Nyenrode en Parbleu: De
Ondernemende Branchevereniging en haar Leden
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… de collegiale sfeer in Zeeland scoort ruim voldoende
… bouwondernemers willen graag bij collega’s op bezoek
… bouwondernemers zijn hulpvaardig

Meer over: het belang van collegialiteit voor het
MKB

Q 16 Score collegiale sfeer

“De wereld verandert enorm en ondernemers moeten
zich continu afvragen, wat vraagt mijn klant?” P.
Hagemans MKB Nederland d.d. 03.07.14
Bij Afdeling Zeeland zijn 90 bouw- en infrabedrijven
aangesloten die in beginsel allemaal als consultant voor
elkaar kunnen fungeren. Ondernemers die beschikken
over deskundigheid en de bereidwilligheid om elkaar te
helpen. De toekomst van het MKB is delen en
samenwerken met andere ondernemers.
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Zie ook: http://www.vnoncw.nl/publicaties/Forum/Pages/De_wereld_veroveren_met_ondernemer_30
_15172.aspx#.VR1RedTCTZ4
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Q 17 Belangstelling voor collegiaal bedrijfsbezoek?

Geen interesse
Ik ben gastheer
Interesse
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Q 18 Wat draag jij bij aan de collegiale sfeer?

Geen behoefte aan
Een collega mag mij bellen
Contact opnemen met collega
Ik neem collega mee
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JongBouwendZeeland vindt collegialiteit ook belangrijk:
 Ze waarderen de collegiale sfeer met een 7,5
 66% wil graag bij een collega op bezoek
 1 wil graag optreden als gastheer
 Ze worden allemaal graag gebeld door een
collega met vragen
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...nieuwsflits Bouwend Zeeland wordt uitstekend gelezen
…het gebruik van social media is laag

Meer over: het belang van goed communiceren

Q28 Lees je de nieuwsflits van Bouwend Zeeland?

Bouwend Zeeland gaat zelf aan de slag met hetgeen ze
de leden adviseert.
De website van Bouwend Zeeland wordt persoonlijker
door interviews/foto’s/filmpjes van ondernemers,
opdrachtgevers, klanten, adviseurs, bestuurders. Met
praktische tips over de kernbegrippen van de Anders aan
de Slag aanpak willen we onze leden op een actuelere en
vlottere manier ondersteunen.

Niet bekend
Nee
Ja, soms
Ja, altijd
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Q29 Hoe communiceren de leden zelf online?
Facebook bedrijf
Facebook
Linkedin bedrijf
Linkedin
Twitter
Whatsapp
Aparte 06 zakelijk
06 zakelijk/prive
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Bij JongBouwendZeeland is Whatsapp en Facebook privé favoriet.

Whatsappgroep Contactgroep Personeel sinds 17.03.15
met 10 deelnemers van start in Zeeland. Actualiteiten,
tips uitwisselen op gebied van cao, personeelszaken en
sociale zekerheidswetgeving.
“Bouwbedrijven die weinig of geen gebruik maken van
sociale media laten kansen liggen”, Remco Broeren
Cobouw d.d. 20.04.15
De huidige middelen maken het mogelijk efficiënter en
goedkoper te werken dan onze voorgangers. Remco zet
altijd foto’s van projecten op facebook, als de
opdrachtgever het goed vindt. Massa’s mensen kijken er
de hele dag op. Zo bereik je gratis een heel groot publiek.
Zijn advies: als het past bij je bedrijfsvoering maak er dan
gebruik van! Er zijn kansen genoeg.

Enquête Bedrijfseconomische verwachtingen en Anders aan de Slag 2015
De belangrijkste uitkomsten, kort samengevat, 13.04.2015
… Afdeling belangrijk ivm strategische positie MKB
… leden werken samen om de marktpositie te versterken

Meer over: samen een grotere impact bereiken

Q19 Hoe concreter Bouwend Zeeland de kwaliteiten van de
leden kent, hoe beter de Afdeling de lobby kan vervullen.

“Op de lange termijn gaat er niets boven kwaliteit” J.A.
Holleman voorzitter VGBouw 1999
“Het is namelijk mijn stellige overtuiging dat de bouw, in
navolging van de industrie, zijn heil moet zoeken in min of
meer permanente samenwerkingsverbanden met andere
deelnemers in het bouwproces.(..) Samen met andere
partijen zullen we de opdrachtgevers ervan moeten
overtuigen dat ook zij gebaat zijn bij deze samenwerking.
Opdrachtgevers zullen afstand moeten nemen van
selectie op basis van de laagst mogelijke prijs, want anders
zullen zij nooit de kwaliteit krijgen waar zij recht op
hebben. Immers, op de lange termijn gaat er niets boven
kwaliteit.”

Geen mening

Oneens

Mee eens
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Q22 Werkt u wel eens met een collega samen?
Leden van de Afdeling werken samen op de volgende
terreinen:
 In- en uitlenen personeel en materieel
 Uitvoering van (bouw/infra) werkzaamheden
 Ontwikkeling van (bouw/infra)projecten

Nee

Ja
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Q24 Heeft u belangstelling om met collega samen te werken?

Nee

Ja

Leden van de Afdeling willen graag samenwerken met als
oogmerk:
 Bouw- en productontwikkeling
 Innovatieve conceptontwikkeling
 Beleid- en visieontwikkeling
 Specialistische kennisdeling
 Versterking marktpositie
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JongBouwendZeeland wil ook graag in contact komen
met collega’s die willen samenwerken.

