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92% van schrijnwerkers heeft voldoende tot te veel werk
• Het atelier professionaliseert en digitaliseert steeds meer
Bouwunie peilde bij een groep van 223 schrijnwerkers en interieurbouwers naar hun kijk
op het huidige werkklimaat. Deze ondernemers zijn zowel actief op de particuliere markt
als op de project- en/of de overheidsmarkt, in nieuwbouw- en/of renovatieprojecten. 70%
van hen heeft personeel in dienst.
De resultaten van de bevraging geven niet alleen een beeld van de situatie in de sector
maar zijn ook belangrijk om de belangen van de Bouwunieleden nog beter te kunnen
verdedigen, de dienstverlening nog fijner af te stemmen op de sectorale noden en om
nieuwe initiatieven te ontwikkelen. In volgend verslag vatten we graag de belangrijkste
resultaten samen.
De ondervraagde schrijnwerkers en interieurbouwers zijn meestal actief in meer dan één branche. 63%
doet binnenschrijnwerk en binnenafwerking (dit zijn bv. maatkasten, binnendeuren, kasten voor de
badkamer); 51% buitenschrijnwerk (d.i. het maken en/of plaatsen van ramen, deuren, poorten). 45%
maakt keukens en/of meubels. Deze top drie is net dezelfde als die van vorige jaren.
Indien we peilen naar de hoofdactiviteit, komt buitenschrijnwerk opnieuw, net als vorig jaar, op de
eerste plaats: 25% van de ondervraagden geeft aan dat het maken en/of plaatsen van
buitenschrijnwerk zijn hoofdactiviteit is. Als we dit alleen vragen aan diegenen die actief zijn in dit
marksegment zegt 49% dat buitenschrijnwerk zijn hoofdactiviteit is.
Binnenschrijnwerk en binnenafwerking is voor 23% van alle ondervraagde schrijnwerkers en
interieurbouwers de hoofdmarkt. Als we enkel diegenen nemen die deze activiteit doen, dan is
binnenschrijnwerk en -afwerking bij 37% de hoofdactiviteit. Voor “meubels en keukens” bedragen deze
percentages respectievelijk 21% en 47%. M.a.w. 1 op 5 schrijnwerkers-interieurbouwers maakt
meubels en/of keukens. Van al diegenen die keukens en/of meubels maakt, zegt bijna de helft dat dit
zijn belangrijkste activiteit is.
Andere vaak uitgevoerde activiteiten zijn dakisolatie (30% - bij niemand dé hoofdactiviteit maar wel
vaak aangeduid als belangrijke nevenactiviteit), daktimmerwerk (26% - bij 7% en 29% de
hoofdactiviteit), trappen (26%, hoofdactiviteit bij 4% en 14%), kantoor- en winkelinrichting (21%,
hoofdactiviteit bij 4% en 17%), hout(skelet)bouw (16%) en – andere dan dak – isolatiewerken zoals
na-isolatie van buitengevels (10%).
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91% van de ondervraagde bedrijven zijn actief op de particuliere renovatiemarkt. Bij 77% is dit hun
hoofdmarkt. 68% is (ook) actief in de nieuwbouw. De projectmarkt behoort tot het actieterrein van
33% van de bedrijven. Bij 45% van hen is dit dé hoofdmarkt. Rechtstreeks meedingen naar
overheidsopdrachten doet slechts 8% van de schrijnwerkbedrijven. Er zijn er wel heel wat meer die op
deze markt als onderaannemer werken.
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Meer werk maar toekomst oogt (voorlopig) onzekerder
70% van de ondervraagde bedrijven hebben momenteel voldoende werk. 22% heeft zelfs te veel werk.
Dat is een verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2015 had 17% te weinig werk. In 2014
was dat zelfs 21%.
Opvallend is wel dat 21% zegt dat het orderboekje (dus de vooruitzichten voor het aantal opdrachten
in de toekomst) minder ver reikt dan vorig jaar. Deze evolutie zien we trouwens in alle bouwsectoren,
wat blijkt uit de bouwbarometer die Bouwunie elk kwartaal publiceert. De toekomst is voor velen dus
minder zeker.
Bij 8% van de bedrijven reikt het orderboekje maximum een maand ver. 45% heeft werk voor 1 tot 3
maanden en 34% voor 3 tot 6 maanden. Van diegenen wiens orderboekje verder loopt dan een half
jaar, zegt 5% dat hij of zij nog goed zit tot na de zomer van volgend jaar.
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78% is bezig met de efficiënte organisatie van het atelier
De schrijnwerker bezit een indrukwekkend en modern machinepark. De meeste machines zijn CNC- of
digitaal gestuurd. En dit opvallend meer dan vorig jaar. Het atelier professionaliseert en digitaliseert.

Paneelzaag
Schaafmachine
Bovenfrees
Kantenverlijmer
Pennenbank
Opdeelzaag
Lijm-en drevelmachine
Ramencenter
Automatisch platenmagazijn

In atelier
96%
81%
77%
68%
44%
29%
24%
9%
4%

Met CNC sturing
28%
7%
51%
33%
1%
66%
32%
67%
100%

d.i. % van de ondervraagde schrijnwerkers en interieurbouwers

De schrijnwerker probeert duidelijk zo efficiënt mogelijk te produceren en hierin steeds verbeteringen
aan te brengen. 45% doet hiervoor heel expliciet aan optimalisatie van de productie van
schrijnwerkelementen (ter vergelijking: vorig jaar was dat 1 op 3) terwijl 17% daarvoor concrete
plannen heeft in de nabije toekomst.
22% stuurt zijn machines rechtstreeks vanuit de productievoorbereiding aan en 18% wil dit
binnenkort ook doen. Vorig jaar was dat respectievelijk 20% en 8%.
78% is bezig met de efficiënte organisatie van het atelier. Bij 71% van hen gaat het om de optimale
plaatsing van materialen (in en uit het atelier). Bij 53% om de plaats van de machines en 56%
probeert de productiviteit van de werknemers te verhogen.
63% vindt bijscholingen, praktijkgerichte opleidingen en infosessies belangrijk voor de werknemers en
voor zichzelf als ondernemer. Bijblijven is belangrijk. 37% van hen vindt het wel spijtig dat ze daar
onvoldoende tijd of middelen voor kunnen vrijmaken en 12% vindt zijn gading niet op de
opleidingenmarkt, op vlak van aanbod of prijs.
Energie is vaak een belangrijke kost voor de schrijnwerker. Ook hier gaat 6 op 10 actief op zoek naar
manieren om die kost te verminderen. 83% neemt maatregelen om energie te besparen in het atelier
en/of bedrijfsgebouw. 31% neemt energiebesparende maatregelen voor zijn of haar machines.

Schrijnwerker cruciaal in energie-verhaal
Van de schrijnwerkers die buitenschrijnwerk aanduiden als een van hun activiteiten, staat 65% nog zelf
in voor de productie. Dat is opnieuw wat minder dan vorig jaar.
Van diegenen die houten buitenschrijnwerk aanbieden, maakt 71% dit nog zelf. Voor pvc is dat 17%
en voor aluminium 37%. Vooral bij pvc is de terugval groot. Vorig jaar was dat nog 26%, het jaar ervoor
29%.
86% van de ondervraagden besteedt bij het plaatsen van buitenschrijnwerk extra aandacht aan de
luchtdichtheid. Een goede aansluiting tussen raam en muur is cruciaal om te voldoen aan de moderne
eisen en voorschriften. Zeker bij nieuwbouw (EPB-eisen) maar ook bij renovatieprojecten. De
schrijnwerker treedt daarbij meer en meer op als energie-adviseur, wat nieuw is.
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82% maakt gebruik van luchtdichtingsproducten. Het gaat dan vooral om isolerend schuim (91% van
hen zegt dit te gebruiken) en tape of folies (87%). 47% gebruikt (al eens) een multiplex kader en 9%
werkt met een geïntegreerd systeem.

Meer informatie
•
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------------Het onderzoek gebeurde in samenwerking met het onderzoeksbureau Marketing Development en met steun van
de sponsors: AGC, bee, Deceuninck, Isover Saint-Gobain, Leitz, NMC, One Two, Orac Decor, Unilin, van
gansewinkel, Vens & Thiers, Wood You, Xinnix Door Systems en Wagner.
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