Sectorstudie voorjaar 2019

Schilder-decorateur van de toekomst is flexibel, geeft klant
advies en levert vooral hoge kwaliteit
De bikkelharde concurrentie en de ermee gepaard gaande prijzendruk zijn een
serieuze bedreiging voor de gezondheid van de sector. Vooral voor de bedrijven
mét personeel. Die ergeren zich ook aan de overvloed aan regeltjes en
paperassen en zien het vinden van gekwalificeerd personeel alleen maar
moeilijker worden. De sector heeft nood aan meer zogenaamde freelancers. Die
bieden een antwoord op de groeiende vraag naar kwaliteit en flexibiliteit.
Dat blijkt uit de jongste enquête van Bouwunie bij haar leden schildersdecorateurs.
Bouwunie onderwierp de leden-schilder- en/of decoratiebedrijven aan een onderzoek om te peilen
naar hun zorgen, aandachtspunten en opportuniteiten. Dit doen we elk jaar wat toelaat om evoluties
te schetsen en veranderingen beter te duiden.
80 schilders-decorateurs vulden de vragenlijst in. 43% van hen heeft geen personeel in dienst. 41%
heeft 1 tot 4 werknemers, 8% 5 tot 9 werknemers en de overige 8% werken met 10 of meer.

Vooral schilderwerken in en aan woningen
Bijna alle ondervraagden zijn in meer
dan één marktsegment actief.
Ze doen quasi allemaal binnen- en
buitenschilderwerken. Velen plaatsen
ook wandbekleding.
Vloerbekleding plaatsen behoort tot het
werkterrein van 59% van de schilderen decoratiebedrijven.
Slechts 9% doet industriële
schilderwerken. Dit is een nichemarkt.
32% van de ondervraagden verkoopt
producten en materialen. En 29% doet
zelf aan interieurinrichting.

99% heeft particulieren als klant. Vooral uit de leeftijdsgroep van 40 tot 50 jaar (58%) en 50 tot 60
jaar (32%). Een op vijf zegt dat zijn klanten nu over het algemeen iets ouder zijn. Bij 10% is het
klantenbestand verjongd.
74% heeft (ook) bedrijven als opdrachtgever en 12% voert overheidsopdrachten uit.
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Werkvolume zit goed
De meerderheid van de ondervraagde schilder- en decoratiebedrijven heeft momenteel voldoende
werk. 30% heeft zelfs te veel om handen met de huidige bezetting en bedrijfsorganisatie. 22% heeft
te weinig werk. Dat is in beide richtingen iets meer uitgesproken dan vorig jaar. Toen had
respectievelijk 22% te veel en 18% te weinig werk. Voor de volgende maanden ziet het er goed uit.
44% zegt meer opdrachten in het vooruitzicht te hebben. 6% geeft aan dat ze minder werk
verwachten.
Van diegenen die meer werk verwachten, zegt 79% dat het om schilder- en decoratiewerken binnen
gaat, in woningen. 68% verwacht meer buitenschilderwerken aan woningen. Een beetje
seizoensgebonden ook.
Slechts 27% van de ondervraagde schilders-decorateurs zegt zelf
actief aan prospectie te doen om nieuwe klanten en opdrachten
binnen te halen. Dat is weinig.
De ruime meerderheid rekent op mond-aan-mond-reclame (92%)
om zichzelf in de markt te zetten. Dat is inderdaad belangrijk maar
erg passief en afwachtend. 67% heeft een website en 42% is met
het bedrijf actief op sociale media.
Actievere wervingsmiddelen zijn sponsoring (41%) en plaatselijke
advertenties (29%).

Zware concurrentie zet prijzen onder druk
Veel werk is één ding. Hoe zit het met de
verdiensten? Dat hangt wat af van de grootte, de
personeelsbezetting, de organisatie en de werkregio
van het bedrijf. Gemiddeld gezien rekenen de
schilders-decorateurs 39,21 euro per uur aan (excl.
btw en materialen). Een zelfstandige vraagt wat
minder, een groter bedrijf meer. Vorig jaar lag de
gemiddelde uurprijs op 38,24 euro, in 2017 op 37,40
euro. In die tijdspanne zijn zowel de lonen als de
materialen inderdaad duurder geworden.
Bij 7 op 10 zitten de verplaatsingskosten mee
verrekend in dit uurtarief. De anderen rekenen een
apart tarief aan. Dat is dan een forfaitaire prijs of
een vergoeding per kilometer.
Voor 73% is dat een correcte prijs is. Voor 16% is dat te laag. De overige 12% zegt dat dit voor hen
de juiste prijs is maar dat deze te hoog is voor de klanten en dat ze zichzelf hiermee vaak uit de markt
prijzen.
De druk op de prijzen en de bikkelharde concurrentie wordt – net zoals vorig jaar - als een serieuze
bedreiging voor de toekomst van de sector gezien. Vooral dan bij de schilder- en decoratiebedrijven
mét personeel. Ook de concurrentie van buitenlandse bedrijven is voor de werkgevers een groot
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probleem. De overvloed aan regels en paperassen waarmee ze te maken hebben, vult hun top drie
aan. Daarnaast scoort ook het vinden van gekwalificeerd personeel hoog. 53% vindt dit zelfs een zeer
ernstig probleem. Op 5 staat de concurrentie van de doe-het-zelf-sector. Bij de zelfstandigen staat dit
dan weer op nummer één en de concurrentie van buitenlanders op twee.
Van de werkgevers is 3 op 4 eventueel bereid om in het systeem van duaal leren te stappen. Hierbij
begeleiden ze een leerling die 3 dagen per week bij hen in het bedrijf werkt. Een derde van de
bedrijfsleiders ziet dit echt zitten. Twee derden is voorzichtiger en antwoordt “misschien”.
Als de schilder-decorateur alles zou kunnen herdoen, dan zou 57% zonder twijfel opnieuw voor het
vak kiezen. 29% misschien en 14% zou een andere carrière kiezen.
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Kwaliteit is dé sleutel tot succes
“De kwaliteit van mijn werk”. Dat ziet 84% van de schilderen decoratiebedrijven als hun sterkste punt, de troef om
zich te onderscheiden van de concurrentie. Het werken
met kwaliteitsvolle producten, en dus zo indirect ook
kwaliteitsvol werk afleveren waarmee ze het verschil
kunnen maken met goedkopere concurrenten, staat op
plaats twee.
Ook het zelf aanbieden van een totaalaanpak (bv. naast
schilderen, ook vloerbekleding en zonnewering of
gyprocwerken aanbieden aan de klant), de flexibiliteit en
snelheid, en het geven van persoonlijk advies aan de klant
worden genoemd als belangrijke sleutels tot succes.

Nood aan freelancers om tekort aan werknemers en vraag naar flexibiliteit en
hoge kwaliteit op te vangen
De jongste jaren zien we dat in de bouw meer samengewerkt wordt. De schilder- en
decoratiebedrijven doen dit ook. 30% werkt vaak samen met collega-schilders-decorateurs. 48% af en
toe. Ze werken vooral samen bij pieken in het werkvolume (63%) en bij grote opdrachten die ze niet
alleen aankunnen (37%). 15% geeft specialisaties door.
Met al het voorgaande in gedachten, lijkt het niet meer dan logisch dat de helft van de ondervraagden
zegt dat de sector nood heeft aan freelancers. Een freelancer is een zelfstandige ondernemer, bv. een
schilder of iemand die gespecialiseerd is in het leggen van vloerbekleding, waarmee de schilderdecorateur kan samenwerken zonder dat beide partijen het risico lopen om van schijnzelfstandigheid
te worden beschuldigd.

Meer informatie
•

Sectoronderzoek: Anja Larik, economisch adviseur
tel. 02 588 42 11, mail anja.larik@bouwunie.be

•

Bouwunie Schilders-Decorateurs: Wannes Staelens
tel. 050 47 46 66, mail wannes.staelens@bouwunie.be
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