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Management summary 
 

1.1. Aanleiding 

De standbouwondernemingen zijn indirect de dupe van de getroffen coronamaatregelen op live evenementen. De 

meeste opdrachten die standbouwondernemingen uitvoeren komen van ondernemingen uit de evenementensector. 

Deze sector ligt op dit moment zo goed als volledig stil. Hierdoor hebben ook standbouwondernemers te maken met 

een groot omzetverlies. De vaste kosten zijn kosten die elke maand, kwartaal of jaar terugkomen. De vaste kosten 

hangen niet samen met de omzet en zullen hierdoor niet meebewegen tijdens een omzetdaling. Deze vaste kosten 

kunnen een groot gedeelte zijn van de totale kosten. De kostenstructuur (verhouding tussen vast en variabel) is 

daarom van groot belang. CLC-Vecta is vanwege deze rede benieuwd naar hoe zij hun leden mogelijk beter kunnen 

adviseren op het gebied van keuzes maken met betrekking tot vaste en variabele kosten.  

 

1.2. Doel en hoofdvraag 

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke keuzes ondernemers kunnen maken om de verhouding tussen 

de vaste en variabele kosten te wijzigen. Hierdoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke mogelijkheden 

met betrekking tot aanpassing van de kostenstructuur hebben ondernemers in de standbouwbranche om de 

flexibiliteit te verbeteren en de kans op discontinuïteit te verkleinen bij een crisis zoals de COVID-19 epidemie? 

Kostenstructuur is hierbij de verhouding tussen vaste en variabele kosten bij standbouwondernemingen.  

 

1.3. Methode van onderzoek 

Om te kunnen komen tot de beantwoording van de onderzoeksvraag zijn er tijdens het onderzoek verschillende 

methoden van onderzoek gebruikt. Voor theoretisch kader zijn er studieboeken, resultaten uit voorgaande 

onderzoeken en bronnen via het internet geraadpleegd. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een vragenlijst en 

van branchemonitor rapporten van eerdere jaren. De vragenlijst bestaat uit vragen over boekjaar 2019 (pre-corona), 

COVID-19 en boekjaar 2020 (tijdens corona). De vragenlijst is door 30 respondenten volledig ingevuld en door circa 16 

respondenten gedeeltelijk ingevuld. Onder de respondenten zitten niet alleen grote standbouwondernemingen maar 

ook kleine standbouwondernemingen.  

 

1.4. Kostenstructuur 

In onderstaand figuur wordt het verschil in de verhouding tussen vaste en variabele kosten in beeld gebracht. Linker 

afbeelding bevat een situatie met relatief weinig constante kosten en meer variabele kosten. De rechter afbeelding 

bevat een situatie met relatief veel constante kosten en minder variabele kosten. Dit komt tot uitdrukking in de helling 

van de kostenlijn. Het niveau van de constante kosten worden weergegeven door het snijpunt van de kostenlijn met 

de verticale as. Het bedrijfsresultaat of Ebit wordt gevorm door het verschil tussen omzet en bedrijfskosten. De 

verschillende structuren hebben ieder zijn eigen voor- en nadelen.  
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1.5. Resultaten 

 

1.5.1. Omzet 

Op basis van de antwoorden van de respondenten blijkt dat de omzet over 2019 uiteenloopt van een omzet minder 
dan € 250.000 tot maximaal € 20.000.000. Circa 44% van de respondenten hebben een omzet tussen de € 2.000.000 

en € 5.000.000. Uit een eerder onderzoek van CLC-Vecta bleek dat de omzet van ondernemingen die zich bezig 

houden met faciliteren in de evenementensector in 2016 gemiddeld € 9.120.000 was en in 2015 gemiddeld € 
5.900.000 (CLC-Vecta, 2017).  
 

 
 

In 2020 hebben ook de standbouwondernemers te maken gehad met COVID-19. Door de maatregelen van de 

overheid konden moeilijk live-evenementen georganiseerd worden. Hierdoor is de omzet flink gedaald. Uit het 

onderzoek is gebleken dat van de respondenten minimaal een verlies hebben van 40% oplopend tot meer dan 80%. 

Een aantal standbouwondernemingen hebben in de maanden januari en februari van 2020 nog redelijk wat omzet 

kunnen behalen.  
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1.5.2. FTE’s 

Aan de hand van tabel 12 is in figuur 8 de verhoudingen tussen de drie verschillende categorieën berekend. Hieruit 

blijkt dat grotendeels deels van de fte’s in vaste loondienst is. Dit is namelijk een percentage van circa 62,5%. De 

variabele fte’s zijn samen circa 37,5%. De variabele fte’s bestaan uit uitzend- & oproepkrachten en uit ingehuurde 
derden. Van het totale personeelsbestand bestaat circa 6,25% uit uitzend- en oproepkrachten en 31,25% uit het 

inhuren van derden.  

 

 
 

Aan de hand van tabel 20 zijn in figuur 10 de verhoudingen tussen de drie verschillende categorieën berekend. Hieruit 
blijkt dat grotendeels deels van de fte’s in vaste loondienst is. Dit is namelijk een percentage van circa 80%. De 

variabele fte’s zijn gezamenlijk circa 20%. De variabele fte’s bestaan uit uitzend- & oproepkrachten en uit ingehuurde 

derde. In 2020 hebben de meeste ondernemingen door COVID-19 minder of geen gebruik gemaakt van uitzend- en 
oproepkrachten. Hierdoor is het percentage aan uitzend- en oproepkrachten van de totale fte’s nihil. In 2020 is door 

COVID-19 tevens minder gebruik gemaakt van het inhuren van derden. Van het totale personeelsbestand bestaat circa 

20% uit inhuren van derden.   
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1.5.3. Verhouding vast en variabel 

Door het grote omzetverlies hebben ondernemingen de kosten onmiddellijk moeten verlagen en wijzigen. Op basis 

van figuur 11 kan worden geconcludeerd dat de gemiddelde verhoudingen tussen vaste en variabele kosten voor 

COVID-19 en tijdens COVID-19 is gewijzigd. Door het omzetverlies worden de variabele kosten minder. Dit komt 
doordat deze kosten samenhangen met de productie of omzet. Hierdoor is de verhouding bij alle ondervraagde 

onderneming in 2020 verschoven. In het jaar 2020 bestaan de totale kosten procentueel grotendeels bestaat uit vaste 

kosten en een klein percentage uit variabele kosten. Voor COVID-19 (2019) bestaat de totale kosten gemiddeld 47% 
uit vaste kosten en 53% uit variabele kosten.  
 

 
 

1.5.4. Grote kostenposten 

In onderstaande tabellen worden de grote kostenposten per soort en jaar weergegeven. 

 

VASTE KOSTEN 2019 VASTE KOSTEN 2020 

Personeelskosten (vast personeel) Personeelskosten (vast personeel) 

Huisvestingskosten (huurkosten of afschrijving pand) Huisvestingskosten (huurkosten of afschrijving pand) 

Afschrijvingskosten (afschrijving van bedrijfsmiddelen)  Afschrijvingskosten (afschrijving van bedrijfsmiddelen) 

 

 

VARIABELE KOSTEN 2019 VARIABELE KOSTEN 2020 

Personeelskosten (flexwerkers) Materialen 

Vervoerskosten (transportkosten) Marketingkosten 

Materialen Kosten voor automatisering 

Huisvestingskosten (kosten voor schoonmaak, gas, 

water en elektra) 

In mindere mate personeelskosten (flexwerkers) 
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1.5.5. Genomen maatregelen om COVID-19 te overleven 

Ondernemingen hebben verschillende maatregelen genomen om de kosten te verlagen om de COVID-19 pandemie te 

overleven. In onderstaand tabel zijn de uitkomsten per kostensoort weergegeven. 

  

PERSONEELSKOSTEN HUISVESTINGSKOSTEN AUTOKOSTEN OVERIGE KOSTEN 

Beëindiging 

arbeidsovereenkomsten 

Afspraken met verhuurder 

voor tijdelijke huurverlaging 

Door het thuiswerken 

minder brandstofkosten 

Besparing op inkoopkosten, 

inkoop tegen laag tarief 

Tijdelijke contracten niet 

verlengd 

Verhuisd naar goedkoper 

pand 

Verzekeringen stopgezet Verzekeringen opgezegd die 

niet meer nodig zijn door 

COVID-19 

Afscheid genomen van 

uitzend- en oproepkrachten 

Gedeelte van pand verhuurd Leasecontracten aangepast 

en gewijzigd  

Bespaard op vuilafvoer 

Afspraken omtrent 

uitbetaling overuren 

Schoonmaak van pand 

wordt zelf gedaan  

Onderhoud uitgesteld Uitstellen van overige 

onderhoud 

DGA-vergoeding verminderd  Voertuigen verkocht Besparing op gas, water en 

elektra 

 

1.6. Conclusie 

Uit het onderzoek naar de kostenstructuur voor corona (2019) is gebleken dat de verhouding tussen vaste en 

variabele kosten van standbouwondernemingen circa 47% en 53% is. De verhouding tussen de vaste en variabele 
kosten voor de personeelskosten zijn circa 75% vast versus 25% variabel. Voor de huisvestingskosten is deze 

verhouding gemiddeld 81% aan vaste kosten en 19% aan variabele kosten. 

 
In het jaar tijdens COVID-19 (2020) is gebleken dat de verhoudingen tussen vaste en variabele kosten zijn verschoven. 

Dit is vooral te wijten aan de COVID-19-pandemie. In 2020 is de verhouding tussen de totale vaste en variabele kosten 

circa 68% vast versus 32% variabel. Van de personeelskosten zijn gemiddeld 91% vaste kosten en 9% variabele kosten. 
De verhouding voor de huisvestingskosten is circa 90% aan vaste kosten en 10% aan variabele kosten.   
 

De resultaten hebben tot slot uitgewezen dat een pandemie zoals COVID-19 een omzetverlies kan veroorzaken van 

minimaal 40%. Dit omzetverlies kan oplopen tot meer dan 80%. De standbouwondernemingen hebben verschillende 

keuzes gemaakt om de COVID-19-pandemie te overleven. Zo is er geen gebruik meer gemaakt van oproep- en 
uitzendkrachten. Verder zijn er geen derden meer ingehuurd en zijn (aflopende) arbeidscontracten beëindigd. Om de 

huisvestingskosten te verlagen zijn onder andere afspraken gemaakt met de verhuurder voor een huurkorting, 

verhuizingen naar een kleiner pand of gedeelte van het pand verhuurd. Om de autokosten te verlagen zijn de 
leasecontracten gewijzigd of zijn voertuigen verkocht voor het verbeteren van de liquiditeitspositie.  

 
Uit het kwantitatieve onderzoek is gebleken dat het belangrijk is dat ondernemingen flexibel genoeg zijn. Zodat 

ondernemingen wendbaar en weerbaar zijn bij plotselinge gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie. Uit het 

onderzoek is gebleken dat standbouwonderneming voor de COVID-19-pandemie al op bepaalde vlakken flexibel zijn. 

Zo wordt er in deze branche al veel gebruik gemaakt van flexwerkers zoals uitzend- en oproepkrachten. Maar om de 

flexibiliteit van de onderneming nog meer te verbeteren kunnen onderneming keuzes maken op het gebied van vaste 

en variabele kosten. 
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1.7. Aanbeveling 

Uit het onderzoek is gebleken dat flexibiliteit van de onderneming belangrijk is om een pandemie zoals COVID-19 te 

overleven. Op basis van theorie en resultaten van het onderzoek is gebleken dat dit op verschillende manieren kan. 

Standbouwondernemingen kunnen op diverse kostenposten verschillende keuzes maken omtrent flexibiliteit van de 
onderneming.  

 

De personeelskosten kunnen flexibeler worden door gebruik te maken van uitzendkrachten, oproepkrachten en 
eventueel inhuren van extern personeel of zzp’ers. Aan de flexwerkers zitten meerdere voor- en nadelen. Een groot 

voordeel is dat flexibele werknemers relatief eenvoudig zijn in te huren en de samenwerking vaak met hetzelfde 

gemak beëindigd kan worden. Een nadeel is dat bij een te groot percentage van het totale personeelsbestand uit 
flexwerkers bestaat, deze op lange termijn kan zorgen voor een lagere productiviteit en minder innovatie. Daarom de 

aanbeveling dat na COVID-19 het totale personeelsbestand bestaat uit 60/65% aan personeel in vaste dienst en 

40/35% uit flexwerkers. Met deze verhouding zijn de personeelskosten flexibel genoeg en blijft de productiviteit en 
innovatie van de onderneming beschermt.  

 

De tweede aanbeveling gaat over de keuzemogelijkheden voor het aanschaffen van bedrijfsmiddelen. Naast het 
kopen van bedrijfsmiddelen kunnen onderneming ook kiezen om te lease of huren. De aanbeveling is dat apparatuur 

of gereedschap dat in de praktijk weinig wordt gebruikt te huren in plaats van te kopen of leasen.  

 
Voor bedrijfsmiddelen die vaker gebruikt worden hangt de keuzen tussen kopen of lease af van de liquiditeitspositie 

van de onderneming. Ondernemingen die niet beschikken over voldoende liquide middelen zullen de bedrijfsmiddelen 

moeten lease. Hierbij wordt aanbevolen om de bedrijfsmiddelen te lease met bijvoorbeeld een flexibel leasecontract. 
Op deze manier kan tijdens een crisis als COVID-19 de leaseovereenkomst gewijzigd worden en blijft de liquiditeit van 

de onderneming beschermd. Indien de onderneming beschikt over voldoende liquide middelen wordt aanbevolen om 

de bedrijfsmiddelen te kopen in plaats van te lease. Hierdoor zit de onderneming niet vast aan maandelijkse 
leasetermijnen. Als de onderneming toch liquiditeitsproblemen krijgt, kunnen de bedrijfsmiddelen eventueel verkocht 

worden.  

 
Bij veel ondernemingen springen de huurkosten bij huisvestingskosten er bovenuit. Deze vaste kosten kunnen moeilijk 

geflexibiliseerd worden. Veel ondernemingen hebben tijdens de COVID-19-pandemie afspraken gemaakt voor 

tijdelijke huurkorting. Daarom de aanbeveling om bij het volgende huurcontract of verlening van het huurcontract een 
pandemieclausule op te nemen. Zodat als er weer een pandemie zoals COVID-19 voordoet er een mogelijkheid 

bestaat om het contract tussentijds te beëindigen of dat de onderneming een huurkorting krijgt.    

 
De kosten van verzekeringen en inkoop kunnen eenvoudig worden verlaagd. De aanbeveling is om ééns per jaar alle 

verzekeringen te controleren zodat onnodige verzekeringen of dekkingen eruit worden gefilterd. Door het wijzigen of 

stopzetten van deze verzekeringen kunnen deze vaste kosten verlaagd worden. Voor de inkoop van materialen is de 
aanbeveling om periodiek te controleren of wordt ingekocht bij de leverancier met de beste prijs-

kwaliteitsverhouding.  

 
Zaken of afdelingen binnen de onderneming kunnen ook worden uitbesteed. Dit kan kosten en tijd besparen. Hierdoor 

kan de onderneming zelf focussen op de kernzaken van de onderneming, waardoor de omzet mogelijk kan stijgen. 

Voor het uitbesteden kan worden gekozen voor een vast of flexibel contract. Om de onderneming flexibel te houden 
is een flexibel contract de beste optie. De kosten van uitbesteden zullen hierdoor minder worden als de omzet daalt, 

omdat er minder werk/uren nodig zijn om de uitbesteden werkzaamheden uit te voeren.  

 
Ten slot wordt aangeraden om eens per jaar verschillende aanbieders van gas, water en licht te vergelijken. Zodat de 

onderneming bij de aanbieder met de juiste prijs-kwaliteitsverhouding een contract heeft. Dit zal voor de kosten niet 

uitmaken maar kunnen toch leiden tot een kostenverlaging.  
 

 

 
 


