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Voorwoord 
 
 
Deze scriptie vormt de afsluiting van mijn stage bij BDO Utrecht in het kader van mijn opleiding 

Accountancy aan de Hogeschool van Amsterdam. Gedurende 20 weken ben ik als stagiair werkzaam geweest voor de 

A&B afdeling van BDO Utrecht.  

 

Gedurende deze stage heb ik onderzocht welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot aanpassing van de 

kostenstructuur voor ondernemers in de standbouwbranche. Dit om de flexibiliteit van de ondernemingen te 

verbeteren en de kans op discontinuïteit te verkleinen bij een crisis zoals de COVID-19-pandemie.  

 

Het schrijven van deze scriptie en mijn werkzaamheden bij BDO Utrecht heb ik als zeer leerzaam ervaren. Het 

onderzoek dat ik heb uitgevoerd was interessant en leerzaam. Tijdens deze periode heb ik veel nieuwe kennis 

opgedaan en ik veel over mijzelf geleerd.  

 

De scriptie is tot stand gekomen met medewerking van de medewerkers binnen A&B afdeling van BDO Utrecht en 

CLC-Vecta welke deel hebben genomen aan besprekingen. 

 

Een speciaal dankwoord gaat uit naar Chantal Warmer en Linsey Copier, die als stagebegeleiders een betrokken rol 

hebben vervuld bij de uitvoering van de onderzoeksopdracht. Tevens wil ik L. Rijnberg bedanken voor zijn 

begeleiding tijdens mijn stage. Tevens wil ik CLC-Vecta bedanken voor de fijne ondersteuning en samenwerking.  Ten 

slot wil ik graag alle respondenten bedankten die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek. Zonder hun medewerking 

had ik dit onderzoek nooit kunnen voltooien.  

 

Ik hoop dat dit onderzoek de kennis op gebied van kosten en flexibiliteit van de onderneming v errijkt.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe.  

 

 

Damian van Minkelen 

 

Maarssen, 6 Juni 2021 
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Samenvatting 
 

 
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 blijven elke maand terug komen en deze 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.  

 

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? Kosten 

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

 

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.  

 

Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat de personeelskosten en huisvestingskosten voor de meeste 

respondenten grote kostenposten zijn. Daarnaast is de verhouding tussen vaste en variabele kosten is verschoven 

tijdens COVID-19. Dit komt mede doordat de variabele kosten mee bewegen met de productie of omzet. Bovendien 

blijkt uit het onderzoek dat elke standbouwonderneming veel omzetverlies heeft ten op zichte van boekjaar pre-

corona. Ondernemingen hebben op diverse manieren de kosten kunnen verlagen om deze pandemie te overleven. 

Meeste ondernemingen hebben geen of minder gebruik gemaakt van oproep- en uitzendkrachten en van het inhuren 

van derden. Daarnaast zijn huurafspraken gemaakt voor een tijdelijke huurkorting.  

 

Op basis hiervan wordt aanbevolen om te letten op de verhouding tussen vaste en variabele kosten. Om een crisis 

zoals covid-19 makkelijker te overleven is het verstandig om de juiste balans te vinden tussen vast en variabel. Als de 

onderneming flexibel genoeg is kunnen zij snel en eenvoudig anticiperen op een crisis zoals COVID-19. Daarom wordt 

aanbevolen dat na de COVID-19-pandemie het personeelsbestand bestaat uit circa 60% vaste werknemers en circa 

40% uit flexwerkers. Daarnaast wordt aanbevolen dat ondernemingen bedrijfsmiddelen die in de praktijk weinig 

worden gebruikt te huren. Zodat ondernemingen niet vast zitten aan lease of afschrijvingskosten. Ten slot wordt 

aanbevolen dat ondernemingen bij een nieuw huurcontract een pandemie-clausule op nemen, zodat onderneming 

recht heeft op een huurkorting of tussentijdse opzegging van het contract tijdens een pandemie zoals COVID-19.  
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Begrippenlijst 
 

 

Begrip Definitie/verklaring 

Continuïteit onderneming Onder de continuïteit van een onderneming wordt uitgegaan dat de onderneming 
blijft voortbestaan en zij haar activiteiten in de voorzienbare toekomst zal 

voortzetten. In de jaarrekening kan worden uitgegaan van een 

continuïteitsveronderstelling  en worden de financiële overzichten opgesteld onder 
de veronderstelling dat de continuïteit van de entiteit gehandhaafd blijft.  

Flexibiliteit Met flexibiliteit wordt aangeduid dat iets buigzaam en soepel is en blijft.  

Flexibilisering Het buigzaam maken van bijvoorbeeld kosten  

Flexwerker Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie 

Kostenstructuur De kostenstructuur beschrijft alle kosten die de onderneming moet maken om de 
productie processen te voltooien.   

Liquiditeit Liquiditeit is de mate waarin jouw onderneming in staat is om direct (op korte 
termijn) opeisbare verplichtingen, facturen die betaald moeten worden, te voldoen 

zonder dat je daarvoor nieuwe financiële bronnen moet aanboren. 

Steunmaatregel De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in 
Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket met 

tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. 

Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt 
ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen.  

Toeleveringsketens Totale proces achter een goed of dienst, dit zijnde alle stappen die een product of 
dienst doormaakt voordat deze geleverd wordt. 

Variabele lasten Kosten die wel veranderen als gevolg van de omvang van de productie of de 

omvang van de omzet.  

Vaste lasten Kosten die niet veranderen als gevolg van de omvang van de productie of de 

omvang van de afzet. Vaak zijn dit kosten die elke maand, kwartaal of jaar betaald 
moeten worden. 

 

 
 

Afkortingen 
 

 

Begrip Afkorting 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid NOW 

Tegemoetkoming Vaste Lasten TVL 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 TOGS 

Total Cost of Ownerschip TCO 
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1. Inleiding 
 

 
1.1. Aanleiding onderzoek 

De COVID-19 epidemie heeft in Nederland grote gevolgen voor het bedrijfsleven. De verwachting is dat  

ondernemers ook geheel 2021 hiermee rekening moeten houden. Voor het verminderen van het aantal besmettingen 
en het onder controle krijgen van het virus heeft de Nederlandse overheid verschillende maatregelen getroffen. 

Deze maatregelen hebben ook een grote impact op ondernemingen. Om deze ondernemingen te ondersteunen biedt  

de overheid diverse steunmaatregelen. Helaas is deze overheidssteun vaak niet genoeg om alle kosten te dekken. 
Daarom het onderzoek naar de mogelijkheden om de kostenstructuur te wijzigen zodat in de toekomst 

ondernemingen een pandemie zoals COVID-19 overleven.   

 
BDO heeft een samenwerkingsverband en is tevens een kennispartner van CLC-Vecta. CLC-Vecta is een 

branchevereniging voor bedrijven en professionals betrokken bij het organiseren, faciliteren en accommoderen van 

onder andere beurzen, congressen en overige evenementen. Bij deze activiteiten zijn vaak ook 
standbouwonderneming betrokken. CLC-Vecta krijgt diverse vragen over de keuzemogelijkheden van kostenstructuur 

om een epidemie zoals COVID-19 te overleven.  

 
1.2. Organisatie beschrijving 

CLC-VECTA is het kennis- en inspiratieplatform voor en over de Live communicatie branche. Zij helpen ondernemers 

en professionals in de evenementenbranche in hun bedrijfsmatige en individuele ontwikkeling en professionalisering, 
en ondersteunen organisaties die live communicatie inzetten als onderdeel van hun marketing- en 

communicatiestrategie. Dat doen zij met kennis en inspiratie via bijeenkomsten, whitepapers, onderzoeksrapporten 

en met beleidsmatige ondersteuning en advies. 
 

Zij is een overkoepelende branchevereniging die verbindend optreedt voor alle groepen, ondernemers en 

bedrijfsactiviteiten in de branche. Zij maken globaal onderscheid tussen locaties, organisatoren en toeleveranciers van 
beurzen, congressen en (zakelijke) evenementen. 

 

Haar netwerk is een sterk netwerk van ruim 250 leden die bereid zijn met elkaar te investeren in samenwerking, 
onderzoek en kennisdeling. Zij vormen de basis voor het realiseren van de volgende doelstellingen: 

 Positioneren van live communicatie als marketing- en communicatie instrument. 

 Professionaliseren van (ondernemers in) de branche. 
 Behartigen van de (collectieve) belangen van ondernemers in de branche. 

 Realiseren van efficiencyvoordelen voor leden. 

 
1.3. Doelstelling van onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om CLC-Vecta een inzicht te geven in hoe ondernemers in de standbouwbranche betere  

keuzes kunnen maken met betrekking tot kostenstructuur. Met dit inzicht kunnen ondernemers in de 
standbouwbranche een crisis zoals COVID-19 overleven. Dit inzicht kan worden verkregen door de analyse van de 

situatie voor de COVID-19-pandemie en tijdens de COVID-19-pandemie.   

 
1.4. Probleemstelling 

Ondernemingen in de standbouwbranche zijn indirect de dupe van de maatregelen voor de evenementenbranche. 

Veel klanten van deze branche komen of zijn actief in de evenementensector. Deze sector ligt bijna volledig stil. 
Hierdoor hebben de ondernemers in de standbouwbranche ook een groot omzetverlies. De vaste kosten blijven elke 

maand terug komen en kunnen in sommige gevallen een groot deel van de kosten zijn. Daarom is CLC-Vecta benieuwd 

naar hoe zij hun leden mogelijk kunnen adviseren om andere keuzes te maken met betrekking op deze vaste kosten / 
kostenstructuur.  
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1.5. Hoofdvraag  
Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er onderzocht wordt in dit onderzoek is het belangrijk om een hoofdvraag te 

formuleren. De hoofdvraag is de kern van dit onderzoek. In dit onderzoek wordt er onderzocht wat voor 

mogelijkheden standbouwonderneming met betrekking tot aanpassen van de kostenstructuur hebben om de 
discontinuïteit te verkleinen bij een crisis zoals COVID-19. De centrale onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd:  

 

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? 

 
1.6. Deelvragen 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er ook deelvragen nodig. De deelvragen zijn verdeeld in 

kennisvragen, zoek-uit-vragen en analyse-vragen. Deze beantwoorden samen de hoofdvraag en deze deelvragen 
luiden als volgt:  

 

De kennisvragen luiden als volgt: 
 

1. Wat zijn de voor- en nadelen van vaste en variabele kosten voor de efficiency en de effectiviteit van een 

onderneming in de standbouwbranche? 
2. Welke mogelijkheden zijn er om de verhouding vaste en variabele kosten te beïnvloeden? 

  

De zoek-uit-vragen luiden als volgt: 
 

3. Hoe verhouden de vaste en variabele kosten zich momenteel in de branche? 

4. Wat zijn de opmerkelijke verschillen tussen de vaste en variabele kosten bij ondernemingen in de branche en 
is hiervoor een verklaring? 

 

De analyse-vragen luiden als volgt: 
 

5. Welke kosten komen het meest voor in ondernemingen in de standbouwbranche?  

6. Welk structuur van de kostensoorten geeft de onderneming in de branche op korte en lange termijn een 
grotere kans op continuïteit? 

 

De betekenis van de antwoorden op de hoofd- en deelvragen voor de branche wordt geduid in het ‘’geheel  
overziend’’ 

 

1.7. Afbakening 
Dit onderzoek richt zich specifiek op de verhouding tussen vaste en variabele kosten van standbouwondernemingen.  

Doel is om de flexibiliteit van de onderneming te verbeteren waardoor de kans op discontinuïteit wordt beperkt bij 

een crisis zoals COVID-19. Het onderzoek richt zich vooral op standbouwondernemingen die bekend zijn bij CLC-Vecta 
en die in Nederland gevestigd zijn.  

 

Allereerst zal COVID-19 en de steunmaatregelen kort worden besproken. Dit wordt kort besproken omdat het 
onderzoek gaat om een crisis zoals de COVID-19-pandemie. Het begrip kosten en kostenindeling zal kort worden 

besproken maar het theoretisch kader richt zich voornamelijk op de vaste en variabele kosten, verhoudingen en 

mogelijkheden voor het beïnvloeden van de verhouding. Het onderzoek richt zich in het praktijkonderzoek op hoe de 
kosten zich verhouden en wat de verschillen of overeenkomsten zijn tussen verschillende standbouwondernemingen.  
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1.8. Leeswijzer 
Om de leesbaarheid van dit onderzoeksrapport te bevorderen, is er een opdeling gemaakt in hoofdstukken. Het  

onderzoek is opgedeeld in een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek. In dit hoofdstuk, genaamd de inleiding, 

is te lezen wat de aanleiding en achtergrond van het onderzoek is. Daarnaast is het praktijk doel en het kennisdoel 
opgesteld en zijn de hoofd- en deelvragen beschreven. In hoofdstuk 2 komt het methodische verantwoording aanbod. 

Hierin wordt de onderzoeksmethode onderbouwd aan de hand van deskresearch en fieldresearch.  

 
Hoofdstuk 3 bevat het literatuuronderzoek, waarin de belangrijkste begrippen, modellen en theorieën worden 

besproken. Hiermee wordt de deelvragen 1 en 2 beantwoord. In hoofdstuk 4 wordt het praktijkonderzoek 

uiteengezet. Het bestaat uit de resultaten van de vragenlijst en rapporten van CLC-Vecta. Met de resultaten worden 
de deelvragen 3 en 4 beantwoord. In hoofdstuk 5, genaamd de conclusie, wordt er antwoord gegeven op de hoofd en 

deelvragen. In hoofdstuk 6 wordt er in de aanbeveling kritische teruggekeken op het onderzoek. Er wordt gekeken 

naar verschillende aspecten van het onderzoek. Op deze manier wordt er ontdekt wat ondernemingen anders kunnen 
doen om een crisis zoals de COVID-19-pandemie te overwinnen. Tot slot volgen de literatuurlijst en de bijbehorende 

bijlage. In de bijlage kan de vragenlijst worden gevonden die verzonden is naar standbouwondernemingen.  
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2. Aanpak van het onderzoek 
Wanneer er een onderzoek wordt uitgevoerd zijn er twee termen die veel gebruikt worden, namelijk deskresearch en 

fieldresearch. De kennisvragen worden beantwoord door deskresearch. De zoek-uit-vragen worden beantwoord 
doormiddel van deskresearch en fieldresearch. Analyse vragen worden beantwoord door de resultaten en conclusie 

uit de zoek-uit-vragen.  
 

 

2.1. Deskresearch 

Onder deskresearch wordt verstaan het verzamelen en analyseren van data die reeds beschikbaar zijn. Hierbij gaat het 

om gegevens zoals literatuur, databases en voorgaande onderzoeken. Voor het verzamelen van gegevens zijn als eerst 
zoektermen bedacht. Op basis van de zoektermen is gezocht op informatie in diverse zoekmachines. Aan de hand van 

deze informatie is een selectie gemaakt en is de informatie gesorteerd op relevantie en betrouwbaarheid. Tot slot zijn 

de resultaten verwerkt in het theoretisch kader.   
 

Voor het theoretische kader is gebruik gemaakt van de theorie uit de volgende handboeken:  

Basisboek bedrijfseconomie van auteurs R. Brouwers en M.P. Brouwers. 
Handboek kostenbeleid van auteur A. Waterbley. 

Handbook of Cost Management van auteurs R. Weil en M. Maher. 

Horngren’s Cost Accounting van auteurs D. Srikant en R. Madhav. 
Management Accounting van auteurs A. Atkinson en R. Kaplan. 

Principes van bedrijfseconomie van auteurs C. van der Putte en F. Rienstra 

 
Naast de handboeken is ook gebruikt gemaakt van vakliteratuur en voorgaande onderzoeken. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de EY handboek, cijfers uit onderzoek van het Centraal bureau van statistieken en overige 

internetbronnen. Voor informatie omtrent COVID-19 en steunmaatregelen zijn de websites van de rijksoverheid en 
UWV geraadpleegd. Gezien het feit echter dat COVID-19 pas een klein jaar bekend is, de snelheid waarmee de 

ontwikkelingen elkaar opvolgen en er nadrukkelijke sprake is van voortschrijdend inzicht is er gekozen om niet te 

beperken tot peer-review data, maar ook te kijken naar data dat online te vinden is.   
 

2.2. Fieldresearch 

In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe het onderzoek tot stand is gekomen en waarom bepaalde keuzes zijn 

gemaakt. Bij fieldresearch worden nieuwe gegevens verzameld, geanalyseerd en verwerkt. Als eerste is onderzocht 
welke gegevens en cijfers nodig zijn voor dit onderzoek. Daarna zijn door middel van een vragenlijst en rapporten van 

CLC-Vecta deze gegevens verzameld. Ten slot worden de resultaten geanalyseerd en verwerkt in dit rapport.  

 
In het onderzoek staan de kosten binnen standbouwondernemingen centraal en wordt duidelijk hoe flexibel de 

ondernemingen zijn tijdens plotselinge omstandigheden zoals COVID-19. Er is gekozen voor het verspreiden van een 

enquête onder leden en connecties van CLC-Vecta. Zo kan een groter aantal ondernemingen gehoord worden over 
hun cijfers voor en tijdens COVID-19. Daarnaast kunnen ondernemingen gehoord worden over op welke manier de 

ondernemingen de kostenstructuur heeft kunnen wijzigen om COVID-19 te overleven. Bij een interview zou het niet 

mogelijk zijn om het anoniem te doen, zeker om dat het gaat om cijfers van een onderneming is het belangrijk dat 
deze anoniem blijven. 

 

In de enquête is gekozen om eerst vragen te stellen over de cijfers en verhoudingen van een boekjaar voor COVID-19 
en daarna pas over cijfers en verhoudingen van een boekjaar tijdens COVID-19. Ten slot is gevraagd op welke manier 

deze ondernemingen de kostenstructuur hebben kunnen wijzigen om de impact van het omzetverlies te beperken. Er 

worden meerkeuzevragen en open vragen gesteld. De open vragen zijn gesteld omdat ondernemingen verschillende 
aanpakken hebben doorgevoerd om de kostenstructuur te wijzigen.      
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3. COVID-19 
In dit hoofdstuk worden de oorzaak, gevolgen en ondersteuning met betrekking tot COVID-19 kort 

besproken.  
 

 

3.1. Situatie 
De COVID-19-pandemie is een ernstige noodsituatie op het gebied van volksgezondheid voor burgers en 
samenleving, met besmettingen in alle landen in de wereld (European Commission, 2020). De COVID-19-

pandemie in Nederland is onderdeel van een wereldwijde COVID-19-crisis, die eind 2019 ontstond door de 
uitbraak van de infectieziekte COVID-19 (AD, 2020). Sinds 11 maart 2020 wordt deze crisis als pandemie 
erkend. De eerste besmetting in Nederland werd op 27 februari 2020 vastgesteld.  

 
Voor de wereldeconomie en de economie van de Europese Unie is het een grote schok. De economie krijgt 

verschillende klappen te verduren. Er is een klap aan de vraagzijde als gevolg van een geringe vraag van de 
kant van de consument (European Commission, 2020). Daarnaast is er een klap aan de aanbodzijde als 
gevolg van de verstoring van de toeleveringsketens. Hierdoor is er een negatieve effect van onzekerheid op 

investeringsplannen en zijn er gevolgen van liquiditeitsbeperkingen voor ondernemingen (European 
Commission, 2020).  
 

3.2. Maatregelen en gevolgen 
De overheid heeft diverse inperkingsmaatregelen genomen, zoals bewaring van sociale afstand, 

thuiswerken, hygiëneregels, quarantaines, lockdowns, het vermijden van drukte en het dragen van een 
mondkapje. Deze maatregelen moeten zorgen voor het onder controle krijgen van het virus. Hierdoor 
zullen de IC-bedden en ziekhuizen niet overbelast worden. Deze maatregelen hebben ook onmiddellijk 

effect op zowel de vraag als het aanbod en treffen ondernemingen en werknemers. In de uitzonderlijke 
omstandigheden die het gevolg zijn van de COVID-19-pandemie, kunnen alle soorten ondernemingen met 
een ernstig gebrek aan liquiditeit de kampen krijgen (European Commission, 2020). Zelfs ondernemingen 

met een hoog solvabiliteit kunnen plotseling te maken krijgen met een gebrek aan liquiditeit.  
 

Ondernemingen kunnen niet alleen met onvoldoende liquiditeit te maken krijgen, maar ook aanzienlijke 
schade lijden als gevolg van de COVID-19-pandemie. De uitzonderlijke aard van de COVID-19-pandemie 
betekent dat dergelijke schade niet te voorzien was, van aanzienlijke omvang is en ondernemingen dus in 

omstandigheden brengt die sterk afwijkt van de marktomstandigheden waaronder zij normaal gesproken 
opereren (European Commission, 2020). Zelfs gezonde ondernemingen die goed voorbereid zijn op de 

risico’s die samenhangen met de gewone bedrijfsuitoefening, kunnen in deze uitzonderlijke 
omstandigheden dermate in de problemen komen dat de continuïteit in het geding komt (European 
Commission, 2020).  

 
De impact van COVID-19 op de branche voor beurzen, evenementen en congressen is enorm. Voor vrijwel 
alle ondernemingen in de sector is de omzet begin maart 2020 abrupt tot nul gereduceerd en daar zal op 

korte termijn geen veranderingen in optreden. Bij de organisatie van beurzen, evenementen en congressen 
is een grote diversiteit aan bedrijven betrokken (Eventplatform, 2020). Van het eerste concept tot de 

uitvoering en evaluatie zijn tientallen, soms wel honderden bedrijven betrokken. Eén van deze soort 
bedrijven zijn ondernemingen in de standbouwbranche. Doordat de evenementenbranche vanaf begin 
periode van het coronavirus volledig stil ligt, hebben de ondernemers in de standbouwbranche ook een 

enorm omzetverlies.  
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3.3. Steunmaatregelen overheid 
De Nederlandse overheid heeft in verband met de economische en maatschappelijke gevolgen van het 

coronavirus een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en 
investeringsmaatregelen beschikbaar gesteld. Hierbij helpt de rijksoverheid kleine (zelfstandige) en grote 

ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen 
(Rijksoverheid, 2021).   
Hierbij zijn de belangrijkste steunmaatregelen: 

 Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).  
 Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).  
 Tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).  

 Uitstel belastingbetaling.  
 Coronakrediet en garanties (Rijksoverheid, 2021).  

 
3.4. Steunmaatregelen TVL en NOW 
Dit onderzoek is gericht op de vaste en variabele kosten van ondernemingen in de standbouwbranche. 

Steunmaatregelen zoals de Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL) en de Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW) sluiten aan op het onderwerp vaste en variabele kosten.  

 
3.4.1. Tegemoetkoming Vaste Lasten 
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor de MKB-ondernemers en niet-MKB-ondernemingen die 

door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven 
kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie als de onderneming voor 15 maart 2020 stond 
ingeschreven bij de KvK, een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland heeft, maar niet op het 

huidadres (Rijksoverheid, 2021).  
De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. Het 

subsidiepercentage groeit mee met het omzetverlies. Van 50% subsidie bij 30% omzetverlies naar 85% bij 
100% omzetverlies. Om in aanmerking te komen voor Tegemoetkoming voor Vaste Lasten moet je voldoen 
aan verschillend voorwaarden, met de belangrijkste factoren omzetverlies en hoogte vaste lasten 

(Rijksoverheid, 2021).  
 
De tegemoetkoming voor vaste lasten dekt niet alle aanwezig kosten. Aan de dekking van de 

tegemoetkoming zit een maximum en een subsidiepercentage verbonden. Hierdoor moeten onderneming 
het overige gedeelte uit eigenzak betalen. Ondernemingen kunnen hierdoor verlies lijden als de omzet ook 

te veel is gedampt. Daardoor kunnen ondernemingen liquiditeitsproblemen krijgen.  
 
Tabel 1: Overzicht Tegemoetkoming vaste lasten (RVO, 2021) 

 TVL TVL Q4 2020 TVL Q1 2021 TVL Q2 2021 

SUBSIDIEPERIODE Jun-sep 2020 Okt-dec 2020 Jan-mrt 2021 Apr-jun 2021 

VOOR WIE Mkb-bedrijven met < 
250 medewerkers en 

specifieke SBI-codes 

Mkb-bedrijven met 
< 250 medewerkers 

en vrijwel alle SBI-

codes 

Bedrijven met 
vrijwel alle SBI-

codes 

Bedrijven met 
vrijwel alle SBI-

codes 

MINIMALE BEDRAG € 1.000 € 750 € 1.500 € 1.500 

MAXIMALE BEDRAG € 50.000 € 90.000 Mkb: € 550.000 
Niet-mkb: € 

600.000 

Mkb: € 550.000 
Niet-mkb: € 

600.000 

SUBSIDIE PERCENTAGE 50% 50-70% 85% 100% 

MINIMALE 
OMZETVERLIES 

30% 30% 30% 30% 

MINIMALE VASTE 

LASTEN 

€ 4.000 € 3.000 € 1.500 € 1.500 
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3.4.2. Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 
Naast de TVL sluit ook de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) aan op dit 

onderzoek. De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en 
overheidsmaatregelen daar tegen kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%) 
(Rijksoverheid, 2021). De werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een 

tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers 
met een vast en met een flexibel contract doorbetalen (Rijksoverheid, 2021). Zo blijven zo veel mogelijk 
banen behouden. 

 
Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht komt in aanmerking voor de NOW-subsidie. Als er 

een tegemoetkoming is aangevraagd dan krijgt de onderneming eerst een voorschot. Pas als het werkelijke 
omzetverlies bekend is, kan de overheid de definitieve tegemoetkoming berekenen. Hierdoor moet de 
onderneming per aanvraagperiode een aparte aanvraag doen. Mogelijkheid bestaat dat het voorschot 

(gedeeltelijk) terug betaald moet worden. Als dit bedrag niet in 1 keer betaald kan worden, kan er een 
betalingsregeling getroffen worden. (UWV, 2021) 
 

Een eis die aan de NOW-subsidie is verbonden is dat de werkgever zijn werknemers 100% door betaald. 
Daarnaast is de werkgever verplicht om de subsidie te gebruiken voor de betaling van de loonkosten, 

werknemersbijdrage aan pensioen, werkgeverspremies, de opbouw van vakantiegeld en andere kosten dan 
loonkosten (Rijksoverheid, 2021). Verder hebben ondernemingen een accountantsverklaring nodig als er 
een voorschot is ontvangen van € 100.000 of meer of als de definitieve subsidie € 125.000 of meer is. Als 

ondernemingen een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000 ontvangen, 
heeft de onderneming een verklaring van een derde nodig. (UWV, 2021) 
 

Tabel 2: Verklaring NOW (UWV, 2021) 
SUBSIDIEBEDRAG VERKLARING 

VOORSCHOT: < 20.000 

TEGEMOETKOMING: < 25.000 

Geen verklaring 

VOORSCHOT: € 20.000 OF MEER 

TEGEMOETKOMING: € 25.000 OF MEER 

Derdenverklaring 

VOORSCHOT: € 100.000 OF MEER 
TEGEMOETKOMING:  € 125.000 OF MEER 

Accountantsverklaring 

AANVRAAG NIVEAU WERKMAATSCHAPPIJ (ART. 6A) Accountantsverklaring 

 

Het begrip ‘’omzet’’ staat bij NOW centraal. Het omzetbegrip NOW sluit aan bij het jaarrekeningenrecht. 
Daar is opgenomen dat omzet bestaat uit de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de reguliere activiteiten 
van de onderneming. Voor non-profitorganisaties wordt in plaats van opbrengsten vaak over baten 

gesproken. Ook bij non-profitorganisaties wordt gekeken naar baten die aan de reguliere activiteiten van 
de organisatie te koppelen zijn. Baten kunnen bijvoorbeeld subsidies, giften, bijdragen vanuit 

overheidsinstellingen, donaties etc. zijn. Deze worden tot de omzet gerekend als deze voortkomen uit de 
reguliere activiteiten van de onderneming (Rijksoverheid, 2021). 
 

De corona-gerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten. De volgende vijf corona-
gerelateerde subsidies, worden gezien als omzet voor de NOW (Rijksoverheid, 2021): 

 De TVL; 

 TOGS; 
 regeling continuïteitsbijdrage zorg; 

 beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven; en 
 tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw (Rijksoverheid, 2021). 
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Tabel 3: Overzicht Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (Rijksoverheid, 2021) 

 NOW 1 NOW 2 NOW 3.1 NOW 3.2 NOW 3.3 

SUBSIDIEPERIODE Maart-mei 2020 Juni-september 2020 Oktober-december 

2020 

Januari-maart 2021 April-juni 2021 

VOORSCHOT 80% 80% 80% 80% 80% 

MINIMAAL 

OMZETVERLIES 

20% 20% 20% 20% 20% 

MAXIMALE 

TEGEMOETKOMING 

90% van loonsom 90% van loonsom 80% van loonsom 85% van loonsom 85% van loonsom 

OPSLAG VOOR 

AANVULLENDE 

LASTEN 

30% 40% 40% 40% 40% 

BOVENGRENS 

LOON PER 

WERKNEMER 

€ 9.538 (2 keer max. 

dagloon) 

€ 9.538 (2 keer max. 

dagloon) 

€ 9.691 (2 keer max. 

dagloon) 

€ 9.718 (2 keer max. 

dagloon) 

€ 9.718 (2 keer max. 

dagloon) 

REFERENTIEMAAND 

LOONSOM  

Januari 2020 / 

november 2019 

Maart 2020 / 

november 2019 

Juni 2020 /  

april 2020 

Juni 2020 /  

april 2020 

Juni 2020 /  

april 2020 

PERIODE 

OMZETVERLIES 

Omzetdalingsperiode 

van 3 

kalendermaanden 

vangt aan op 1 

maart, 1 april of 1 

mei 

Omzetdalingsperiode 

van 3 

kalendermaanden 

vangt aan op 1 juni, 

1 juli of 1 augustus 

Omzetdalingsperiode 

van 3 

kalendermaanden 

vangt aan op 1 

oktober, 1 november 

of 1 december 

Omzetdalingsperiode 

van 3 

kalendermaanden 

vangt aan op 1 

januari, 1 februari of 

1 maart 

Omzetdalingsperiode 

van 3 

kalendermaanden 

vangt aan op 1 april, 

1 mei of 1 juni 
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4. Theoretisch kader 
 

 
4.1. Kosten en kostenindeling 
Dit hoofdstuk van het theoretisch kader weergeeft een inleiding van het begrip ‘’kosten’’. Allereest wordt de definitie 
van het begrip ‘’kosten’’ weergegeven. Daarna wordt het verschil tussen de begrippen kosten en uitgaven besproken. 
Vervolgens worden de verschillende kosten, kostensoorten en kostencategorieën behandeld.  

 

4.1.1. De definitie van kosten 
Binnen de bedrijfseconomie en specifieker binnen management accounting is het begrip ‘’kosten’’ een belangrijk 

begrip. Toch is het niet gemakkelijk om een juiste definitie te geven aan het begrip kosten. Het begrip kosten wordt 

verschillend gedefinieerd door de boekhouding, bedrijfseconomie en management accounting (Weil & Maher, 2005). 
De definitie van kosten hang af van de situatie. Een bekende slagzin binnen de management accounting geeft dit ook 

aan, namelijk different costs for different purposes, hetgeen weergeeft dat verschillende kosten voor verschillende 

doeleinden worden gebruikt (Waterbley, 2005). Om toch een duidelijk beeld te schetsen van wat kosten zijn, worden 
hieronder meerdere citaten weergegeven van wat er in algemene zin onder het begrip kosten wordt verstaan: 

 

‘’Kosten zijn geldwaardes van productiemiddelen die zijn opgeofferd voor het produceren en verkopen van producten 
of diensten.’’ (Atkinson & Kaplan, 2011). 

 

‘’Kosten zijn de waarden (geld) die verbruikt zijn bij het leveren van een dienst of produceren van een product. ’’ 
(Brouwers & Brouwers, 2018). 

 

‘’Kosten zijn de som van de offers, in waarde uitgedrukt, die technisch noodzakelijk en economisch onvermijdelijk zijn 
om een productieproces te verwezenlijken tot op het ogenblik van de ruil.’’ (Waterbley, 2005). 

 

Naast het hierboven genoemde kostenbegrip binnen de management accounting dient ook het kostenbegrip binnen 
de financial accounting te worden verantwoord. Binnen de financial accounting dienen kosten te voldoen aan de 

wetgeving (juridische kant) en een waardering te hebben volgens accountants (Hoogendoorn & Vergoossen, 2016).  

 
4.1.2. Verschil tussen kosten en uitgaven 

De begrippen kosten en uitgaven worden vaak door elkaar gehaald om hetzelfde aan te duiden. De veronderstelling 

dat deze twee begrippen aan elkaar gelijk zijn klopt echter niet. Onder het begrip uitgaven kan het volgende worden 
verstaan:  

 

‘’Een uitgaven is het inwisselen van geld tegoeden of aangetrokken vreemd vermogen voor activa, dit kunnen 
bijvoorbeeld machines zijn.’’ (Atkinson & Kaplan, 2011). 

 

‘’Uitgaven zijn waarden die daadwerkelijk worden betaald.’’ (Brouwers & Brouwers, 2018). 
 

Uit bovenstaande definities kan worden geconcludeerd dat uitgaven een boekhoudkundig begrip is voor een 

uitstroom van liquide middelen van de ene (rechts)persoon naar een andere. Hetgeen is uitgegeven maar mag nog 
niet worden gerekend onder het begrip kosten. Dit vanwege het feit dat het aangeschafte middel nog niet is verbruikt 

of gebruikt om diensten of producten te verkopen.   

 

Tabel 4: Verschil tussen kosten en uitgaven met een voorbeeld 

Soort Voorbeeld 

Kosten, geen uitgaven Afschrijvingen 

Kosten, tevens uitgaven Lonen/salarissen 

Uitgaven, geen kosten Investering 
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Om de waardering uit paragraaf 4.1.1 te bepalen bestaan er algemene waarderingsbeginselen. Deze beginselen 
worden ook wel generally accepted accounting principles (GAAP) genoemd (Hoogendoorn & Vergoossen, 2016). De 

belangrijkste te onderscheiden waarderingen zijn: 

 
 Toerekeningsbeginsel: ‘’De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking 

hebben, ongeacht of deze tot ontvangsten of uitgaven in het jaar hebben geleid. Op deze manier worden 

transacties verwerkt in de periode waarop deze betrekking hebben.’’ (Epe & Koetzier, 2017). 
 Matchingprincipe: ‘’De uitwerking van het toerekeningsbeginsel aan de kostenkant. De kosten en opbrengsten 

gerelateerd aan dezelfde transactie of gebeurtenis in dezelfde periode verwerkt in de winst- en 

verliesrekening. De kosten worden verwerkt op het moment dat de baten (het geld verdienen) zijn 
gerealiseerd.’’ (Hoogendoorn & Vergoossen, 2016). 

 Voorzichtigheidsprincipe: ‘’Omzet of andere winsten worden slechts opgenomen op het moment dat deze 

daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, 
worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.’’ (Epe & Koetzier, 

2017) 

 
Om duidelijkheid te creëren over welke elementen wel of niet onder het kostenbegrip vallen, kan er een analyse 

gemaakt worden. Deze analyse kan worden gemaakt op basis van de eerder benoemde definitie: 

 
‘’Kosten zijn de som van de offers, in waarde uitgedrukt, die technisch noodzakelijk en economisch onvermijdelijk zijn 

om een productieproces te verwezenlijken tot op het ogenblik van de ruil.’’ (Waterbley, 2005). 

 
Kosten zijn wel offers, maar offers zijn niet altijd kosten. De offers kunnen worden ingedeeld in vermijdbare en 

onvermijdbare offers. Vermijdbare offers staan gelijk aan verspilling. Deze offers betreffen geen kosten maar juist een 

verlies. Onvermijdbare offers hoeven echter ook geen kosten te zijn (Waterbley, 2005). De onvermijdbare offers 
worden ingedeeld in voorzienbare en onvoorzienbare offers. De voorzienbare offers kunnen als kosten worden 

vastgesteld indien ze kwantificeerbaar zijn. Hierbij moet worden vastgesteld hoe groot het bedrag is dat toegerekend 

kan worden aan het productieproces. Voorzienbare kosten betreft geen kost als het bedrag niet kwantificeerbaar is. 
Net zoals de vermijdbare offers zijn de onvoorzienbare offers geen kosten, maar een verlies (Waterbley, 2005).  

 

 
Figuur 1: Elementen van het kostenbegrip (Waterbley, 2005) 

 

Hieronder een aantal voorbeelden van posten die onder de verschillende noemers geplaatst kunnen worden 

(Waterbley, 2005): 
 Verspilling: het inzetten van personeel met hoge opleiding voor eenvoudige werkzaamheden (geen kost); 

 onvoorzienbaar: toevalligheden (schade) of algemene/structurele wijzigingen (leegloop, techniek verbetering, 

annulering bestellingen, technische defecten, dubieus worden van debiteuren) (geen kost); 
 voorzienbaar wel kwantificeerbaar: seizoensfluctuaties (kost); 

 voorzienbaar niet kwantificeerbaar: conjuncturele onderbezetting (geen kost). 
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4.1.3. Kostenindeling in soort en categorieën 
Kosten worden gegroepeerd, dit is een belangrijke voorwaarde voor een goede kostencalculatie. De indeling van 

kosten kan op verschillende manieren. De indeling kan namelijk plaats vinden op basis van toewijsbaarheid en 

variabiliteit. Deze manieren kunnen worden ingedeeld in de volgende kostensoorten (Datar & Rajan, 2017): 
 Toewijsbaarheid: Bij deze methode wordt onderscheidt gemaakt tussen de directe en indirecte kosten. 

 Variabiliteit: Bij deze methode wordt onderscheidt gemaakt tussen de vaste en variabele kosten. 

 
Naast deze indelingen is het ook nog mogelijk om kosten te groeperen per categorie. Deze categorieën zijn (Putte & 

Rienstra, 2016): 

 Kosten van grond- en hulpstoffen; 
 kosten van arbeid;  

 kosten van duurzame productiemiddelen; 

 kosten van grond; 
 kosten van diensten van derden;  

 kosten van belastingen; 

 rentekosten (Putte & Rienstra, 2016). 
 

4.1.4. Indeling vaste en variabele kosten 

Binnen de indeling vast en variabel wordt in de Angelsaksische literatuur nog een verder onderscheid gemaakt, 
(Koetzier, 2017), namelijk: 

1. Capaciteitsafhankelijke kosten (Committed costs); 

2. managementafhankelijke kosten (Discretionary costs); 
3. directe, technische kosten in relatie met bedrijfsdrukte (Engineered costs).  

 

Toelichting 
1) De capaciteitsafhankelijke kosten zijn gekoppeld aan een beslissing die in het verleden is genomen om 

voldoende productiecapaciteit te hebben. Voorbeelden hiervan zijn afschrijvingskosten van een gebouw of 

meerdere machines. Deze kosten zijn vaste kosten, aangezien de hoogte van de bedrijfsdrukte geen invloed 
uitoefent op deze kosten.  

2) De managementafhankelijke kosten zijn kosten van een managementbeslissing in een vastgestelde periode. 

Normaliter stelt het management een budget op. Hieruit kan worden opgenomen wat er maximaal mag 
worden uitgegeven in de afgesproken periode. Het betreft hier bijvoorbeeld kosten voor reclame. Deze 

kosten zijn constant van aard.  

3) De directe, technische kosten zijn kosten die te maken hebben met de bedrijfsdrukte. Deze kosten resulteren 
in variabele kosten. Dit kan bijvoorbeeld grondstoffen zijn (Koetzier, 2017). 

 

4.2. Vaste en variabele kosten 
Dit hoofdstuk van het theoretisch kader heeft als voornaamste doel kennis op te doen van de vaste en variabele 
kosten. Alle ondernemingen hebben te maken met vaste en variabele kosten. De verhouding tussen vaste en variabele 
kosten verschillen per onderneming. Omdat het onderzoek zich richt op de kostenstructuur van de ondernemingen in 
de standbouwbranche is het een logische stap om dieper in te gaan op de vaste en variabele kosten.      

 
4.2.1. Vaste kosten 

Vaste kosten worden ook wel constante kosten genoemd. Dit zijn de kosten van een organisatie of bedrijf die altijd 

aanwezig zijn, ongeacht of er producten worden geproduceerd of diensten worden geleverd (Brouwers & Brouwers, 
2018). Ondernemersactiviteiten in een periode, ook wel bedrijfsdrukte genoemd, hebben op deze kosten geen 

invloed. Kosten zoals huur, loon van vast personeel, afschrijvingen, energie (behalve bij productiebedrijven), 

verzekeringen en interest vallen onder deze categorie (Schöndorff, Pleus, & Kam, 2015). In sommige gevallen kunnen 
de vaste kosten stijgen door de groei van de onderneming door bijvoorbeeld de groei van een onderneming. Door 

uitbreiding dient de onderneming een groter pand te huren. De huur van dit pand zal hoger zijn dan de huur van het 

oude pand. Hierdoor zullen dan de vaste kosten stijgen (Datar & Rajan, 2017). 
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4.2.2. Variabele kosten 
Variabele kosten daarentegen zijn wel afhankelijk van de omvang van de ondernemersactiviteiten. De hoeveelheid 

producten die geproduceerd worden of diensten die worden geleverd, bepalen de uiteindelijke variabele kosten. 

Voorbeelden hiervan zijn: loon van ingehuurd personeel of uitzendkrachten en de grondstoffen van een 
productieonderneming (Schöndorff, Pleus, & Kam, 2015).  

 

De variabele kosten kunnen stijgen, dalen of gelijk blijven naar aanleiding van de ontwikkelingen in de bedrijfsdrukte. 
Dit kan verdeeld worden in diverse groepen (Datar & Rajan, 2017): 

 Proportioneel variabele kosten. Als de variabele kosten per product proportioneel zijn, dan veranderen de 

kosten niet naarmate de drukte bij de ondernemingen verandert. Wanneer de onderneming meer klanten 
genereert blijven de variabele kosten per product / opdracht gelijk. De variabele kosten stijgen met de omzet 

en productie mee.  

 Progressief stijgende variabele kosten. Als de variabele kosten progressief stijgen, dan betekent dit dat de 
kosten per opdracht stijgen naarmate de drukte bij de onderneming toeneemt. Dus de kosten sneller stijgen 

naarmate er meer eenheden worden geproduceerd. 

 Degressief stijgende variabele kosten. Als de variabele kosten per product degressief zijn, dan betekent dit dat 
de kosten per opdracht dalen naarmate de drukte bij de onderneming toeneemt. Naarmate er meer eenheden 

worden geproduceerd zullen de variabele kosten per eenheid dalen.  

 
De vaste en variabele kosten zijn in de bedrijfseconomie tezamen de totale kosten. In figuur 2 is een verloop van deze 

indeling te zien. Waarbij de variabele kosten meestijgen met de afzet (verkopen) en de vaste kosten gelijk blijven. 

 

 
Figuur 2: Verloop vaste- en variabele kosten (Schöndorff, Pleus, & Kam, 2015) 

 

4.2.3. Voor- en nadelen vaste en variabele kosten 
De vaste en variabele kosten hebben verschillende voor- en nadelen. Als ondernemer is het belangrijk om te weten 

wat de voor- en nadelen zijn van deze kosten. Ondernemers kunnen keuzes maken om de verhouding tussen de vaste 

en variabele kosten beïnvloeden. Kiest de onderneming voor een flexibel kostenstructuur dan zullen meer variabele 
kosten in de onderneming aanwezig zijn. In onderstaande figuren worden de belangrijkste voor- en nadelen getoond.  

 

Tabel 5: Voor- en nadelen van vaste kosten 

Vaste kosten   

Voordelen Nadelen 

Kosten die niet afhangen van de omzet of productie. Bij 

stijging van de omzet of productie zullen deze kosten gelijk 

blijven. 

Bij een daling van de omzet of productie zullen deze kosten 

gelijk blijven. 

Eenvoudiger een tarief te bepalen.  Vaak een langere periode gebonden aan dit soort kosten. 

Bijvoorbeeld een huurcontract van meerdere jaren. 

Vast bedrag per maand, kwartaal of jaar.    
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Tabel 6: Voor- en nadelen van variabele kosten 

Variabele kosten  

Voordelen Nadelen 

Kosten die afhangen van de omzet of productie. Bij daling van 

de omzet of productie zullen de variabele kosten ook dalen. 

Kosten die afhangen van de omzet of productie. Bij stijging van 

de omzet of productie zullen de variabele kosten ook stijgen.   

Meestal niet (lang) gebonden aan dit soort kosten. Deze 

kosten kunnen vaak stopgezet worden. Denk aan de 

beëindiging van inhuur tijdelijke medewerkers. 

 

 

4.2.4. Voorbeeld van verschillende kostenverhouding 

Als een onderneming een verhouding heeft van meer constante kosten dan variabele kosten, kan dit gevolgen hebben 
op de onderneming.  Aan de hand van voorbeeld uit tabel 7 zal dit nader worden toegelicht.  

 

Tabel 7: Voorbeeld van verhoudingen tussen vaste en variabele kosten 

 Bedrag Verhouding BV X Verhouding BV Y 

Omzet € 5.400.000,00   

Grondstofkosten € 1.200.000,00 Variabel Variabel 
Loonkosten € 2.800.000,00 80% constant, 20% variabel 70% constant, 30% variabel 

Afschrijvingskosten € 300.000,00 Constant Constant 

Overige bedrijfskosten € 400.000,00 40% constant, 60% variabel 35% constant, 65% variabel 
Totale kosten € 4.700.000,00   

 

Uit tabel 7 blijkt dat de omzet en totale kosten van BV X en BV Y gelijk zijn. De omzet is € 5.400.000 en de totale 
kosten zijn € 4.700.000. Het verschil tussen BV X en BV Y is de verhouding tussen de vaste en variabele kosten.  

 

Voor BV X zijn de constante kosten € 2.700.000 en de variabele kosten € 2.000.000. In procenten van de omzet 
bedragen de variabele kosten 37%. Voor BV Y zijn de constante kosten € 2.380.000 en de variabele kosten een bedrag 

van € 2.320.000. In procenten van de omzet bedragen de variabele kosten 44%.  

 
Als aangenomen wordt dat de variabele kosten recht evenredig afhankelijk zijn van de omzet, dan kan de break -

evenomzet worden bepaald. Het break-even punt is het punt waarop er geen winst of verlies wordt gemaakt 

(Brouwers & Brouwers, 2018). De vergelijking voor break-evenomzet is: bedrijfsresultaat = omzet - variabele kosten - 
constante kosten. De break-evenomzet wordt bepaald door in deze vergelijking het bedrijfsresultaat gelijk te stellen 

aan 0. Volgens deze formule is de break-evenomzet voor BV X € 4.285.714 en voor BV Y € 4.250.000.   

Aan de hand van de break-evenomzet kan de veiligheidsmarge worden bepaald. Met de veiligheidsmarge kan worden 
berekend hoeveel omzetdaling de onderneming kan verwerken voordat er een negatief resultaat ontstaat  (Koetzier, 

2017). De veiligheidsmarge is te berekenen door de break-evenomzet te delen door de netto omzet. Voor BV X is de 

veiligheidsmarge 20,63% en voor BV Y 21,3%. 
 

Het voorbeeld uit tabel 7 is verondersteld dat de variabele kosten in een vaste verhouding tot de omzet staan. Dit is 

niet altijd een juiste veronderstelling. Sommige variabele kosten, bijvoorbeeld de grondstofkosten, staan in een vaste 
verhouding met de productie. Omzet en productie hoeven niet altijd in dezelfde mate te veranderen. Met name 

wanneer omzetverandering wordt teweeggebracht door een prijsverandering van de afzet, reageren veel kosten daar 

niet op. Ter wille van de beknoptheid veronderstellen we echter in deze paragraaf dat omzet, afzet en productie 
steeds in dezelfde mate veranderen en dat dus de variabele kosten omzetafhankelijk zijn.  

 

4.2.5. Efficiency en effectiviteit 
De verhouding tussen constante en variabele kosten hebben effect op de effectiviteit en efficiency van een 

onderneming. Uit het voorbeeld van hoofdstuk 4.2.4. blijkt dat de verhouding tussen constante en variabele kosten 

gevolgen heeft op: 
 Het bedrijfsresultaat; 

 break-evenomzet; 

 veiligheidsmarge. 
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Een onderneming met de verhouding van meer constante kosten dan variabele kosten zal een hogere break-
evenomzet en een lagere veiligheidsmarge hebben dan een onderneming met een verhouding van meer var iabele 

kosten dan constante kosten. Daarnaast reageert het bedrijfsresultaat bij een onderneming met meer constante 

kosten dan variabele kosten sterker op verandering van de omzet. Bij hoge omzet zal de winst hoger zijn dan bij een 
onderneming met meer variabele kosten dan constante kosten. Echter, zal bij een omzet daling de onderneming 

minder winst of meer verlies maken dan een onderneming met meer variabele kosten dan constante kosten.  

 

Tabel 8: Gevolgen door de verhouding tussen vaste en variabele kosten 

 Hoge verhouding tussen vaste en 
variabele kosten  

Lagere verhouding tussen vaste en 
variabele kosten 

Het bedrijfsresultaat Reageert sterker Reageert minder sterk 

Break-evenomzet Hoger Lager 

Veiligheidsmarge  Kleiner Hoger 

 
In onderstaand figuur wordt het verschil in de verhouding in beeld gebracht. Het linkergedeelte van figuur 3 bevat een 

situatie met relatief weinig constante kosten en in het rechtergedeelte zijn de constante kosten relatief hoog ten 

opzichte van de 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. In het linkergedeelte ligt dit lager 

dan in het rechtergedeelte. Het bedrijfsresultaat of Ebit wordt gevorm door het verschil tussen omzet en 

bedrijfskosten. In de linkertekening van figuur 3 is de Ebit even groot als in de rechtertekening. Echter, bij een 
verandering van de omzet reageert Ebit in de rechtertekening veel sterker dan in de linkertekening. Ook wordt in de 

rechtertekening bij een daling van de omzet veel eerder de break-evenomzet bereikt. De veiligheidsmarge is dus 

kleiner (Ammeraal & Heezen, 2018).  
 

 
Figuur 3: Verschillende kostenstructuren (Ammeraal & Heezen, 2018) 
 

De kostenstructuur oefent op het resultaat een hefboomwerking uit (Brouwers & Brouwers, 2018). Hoe hoger de 

vaste kosten zijn ten opzichte van de variabele kosten, des te groter deze hefboomwerking is. Deze hefboomwerking 
wordt de operationele hefboomwerking genoemd. Een maatstaf voor de gevoeligheid van het resultaat voor een 

verandering van de omzet is het operationele hefboomeffect. Het operationele hefboomeffect wordt ook wel degree 

of operating leverage genoemd (Sarkar, 2018). Deze komt voort uit het bestaan van vaste kosten in het bedrijf. De 
operationele hefboomwerking gebruikt de vaste kosten voor het vergroten van de effecten van omzetveranderingen 

op het bedrijfsresultaat. Hierbij geldt hoe groter de hefboomwerking des te risicovoller de bedrijfsvoering is maar daar 

tegenover staat de kans op een aanzienlijke stijging in winsten (Sarkar, 2018). Een lagere hefboomwerking is vice 
versa. Dit blijkt ook uit figuur 3. In het rechter voorbeeld van figuur 3 is er sprake van een grote hefboomwerking. 

Hierbij is sprake van veel vaste kosten en weinig variabele kosten. Hierdoor is er bij een stijging van de omzet veel 

winst en bij een omzetdaling juist meer verlies dan bij het linker voorbeeld van figuur 3.   
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4.3. Beïnvloeden van de kostenverhouding (korte termijn) 
In dit laatste hoofdstuk van het theoretisch kader worden de mogelijkheden om de verhouding tussen vaste en 

variabele kosten te beïnvloeden besproken. Dit wordt gedaan door in kaart te brengen welke keuzes of mogelijkheden 

ondernemingen kunnen maken per kostensoort. Hierbij worden per categorie de voor- en nadelen benoemd.  
 

In deze slechte economische tijden door de COVID-19-pandemie is het belangrijk om af te vragen hoe flexibel kosten 

zijn binnen een onderneming. Ondernemingen zien flexibilisering als oplossing voor het beheersen van kosten. De 
factoren concurrentie, vergrijzing en kostenbesparing eisen een beleid waarmee organisaties snel en flexibel in 

kunnen spelen op veranderingen in de markt door een crisis zoals COVID-19 (Volberda, 2004).  

 
Flexibilisering kan een onderneming helpen om in financieel opzicht wendbaar en weerbaar te zijn (BDO, 2018). Een 

van de voordelen van flexibiliseren is dat een organisatie kosten beheersbaar kan maken. Door bijvoorbeeld variabel 

te belonen kunnen loonkosten meebewegen met de bedrijfsresultaten. Gaat het goed, dan kun je meer belonen, gaat 
het slecht, dan zit je niet vast aan torenhoge vaste kosten (HR praktijk, 2017). 
 

4.3.1. Arbeid 
Vooral de kosten van arbeid (loonkosten) komen naar voren, wanneer er gedacht wordt aan flexibiliseren van kosten, 

omdat het verreweg de grootste kostenpost betreft bij ondernemingen in Nederland (CBS, 2021). In het verleden 

bestond het personeelsbestand van werkgevers voornamelijk uit vaste medewerkers die veelal fulltime aan de slag 
gingen en het kwam dan ook regelmatig voor dat ze hun gehele loopbaan bij dezelfde werkgever bleven werken. 

Alleen bij drukke tijden (werkpieken) werden werknemers (uitzendkrachten of het inhuren van extern personeel) 

flexibel in dienst genomen. Tegenwoordig hebben we te maken met vier zogeheten schillen (Vijselaar, 2012), 
namelijk: 

 Vaste medewerkers (parttime of fulltime); 

 medewerkers met tijdelijk dienstverband (parttime of fulltime); 

 variabele medewerkers (flexwerkers); 

 inhuur derde (flexibel). 

Voor het begrip flexwerker bestaat geen standaard definitie. In het algemeen wordt met deze term gedoeld op 
werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Of iemand een flexibele arbeidsrelatie heeft, wordt bepaald door de 
baan- en inkomenszekerheid. Baan zekerheid is de mate van zekerheid over het behoud van de huidige baan. 
Inkomenszekerheid wordt gedefinieerd als de mate van zekerheid over het behouden en stabiliteit van inkomen.  Een 
werknemer met een flexibel contract heeft minder baanzekerheid aan het arbeidscontract dan een vaste werknemer. 
Hierdoor hebben de flexwerkers minder inkomenszekerheid (CBS, 2021). Twee kenmerken zijn van het belang bij 
arbeidscontracten, namelijk de looptijd van het contract en contracturen. Op basis van deze kenmerken kunnen de 
flexibele werknemers worden ingedeeld in verschillende typen flexwerk:  

 Zelfstandige zonder personeel (ZZP); 
 oproep-/invalkracht; 
 werknemer tijdelijk, uitzicht op vast; 
 uitzendkracht; 
 werknemer tijdelijk, geen vaste uren; 
 werknemer tijdelijk < 1 jaar; 
 werknemer vast, geen vaste uren; 
 werknemer tijdelijk >= 1 jaar (CBS, 2021). 

 

Zoals blijkt uit figuur 4 en 5, is er tegenwoordig een verplaatsing gaande van vast naar variabel. Het aantal flexibele 
werkkrachten is dan ook in vergelijking met vroeger flink toegenomen. Het aantal werknemers met een flexibele 

arbeidsrelatie groeide de afgelopen jaren tot twee miljoen in de tweede helft van 2018. In de loop van 2019 en begin 

2020 zette echter een daling in, die vooral aan het begin van het coronavirus relatief sterk was (CBS, 2021). In het 
vierde kwartaal van 2020 waren er circa 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Door het 

coronavirus is het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie in deze periode minder sterk toegenomen dan 

voorheen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2019 steeg het aantal vaste werknemers met 95 duizend naar 
5,7 miljoen (CBS, 2021). 
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Figuur 4: Cijfers soorten werknemers (CBS, 2021)               

 

 
Figuur 5: Cijfers typen flexwerkers 

 

Voor- en nadelen flexwerkers 

Flexibel werk brengt dan ook voordelen met zich mee voor zowel werknemers als werkgevers. Ondernemers hebben 

te maken met een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen. Flexibele werknemers kunnen in deze onzekere 
omstandigheden zorgen voor een wendbare organisatie (De Goudse verzekeringen, 2020). Flexibele werknemers zijn 

relatief eenvoudig in te huren en de samenwerking is vaak met hetzelfde gemak weer te beëindigen. Daarnaast zijn bij 

veel soorten tijdelijke contracten de personeelskosten transparant. Als er een uitzendkracht wordt ingehuurd, betaal 
je in veel gevallen bijvoorbeeld een vast bedrag aan het uitzendbureau (De Goudse verzekeringen, 2020). De 

personeelskosten vallen dan niet opeens hoger uit bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van uitzendkrachten. Verder 

hebben werkgevers er baat bij in de vorm van het juist afstemmen van het personeelsbestand op de vraag uit de 
markt, zodat de grootte van het personeelsbestand aansluit op de markt. Tot slot is er als voordeel dat 

flexwerknemers tegenwoordig zelf hun werk-privé balans beter kunnen invullen, hierdoor hebben zij een betere werk-

privé balans. Dit heeft als voordeel dat bij flexwerkers ziekteverzuim en het stressniveau lager zijn (Randstad, 2020).   
 

Flexibiliteit heeft echter ook een keerzijde, indien het een te groot percentage van het totale personeelsbestand 

betreft. Het kan op langere termijn leiden tot lagere productiviteit en minder innovatie (Flexnieuws, 2010). Wat de 
juiste verhouding is, is afhankelijk van de branche en de conjunctuur. Verder krijgen de flexibele werknemers door de 

stijging in Nederland een steeds betere bescherming. Dat komt onder meer door de Wet werk en zekerheid en de 

nieuwe zzp-regels. Hierdoor krijgen flexwerkers meer rechten en gaat het ontslagrecht op de schop. Deze strengere 
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regels vraagt ook om oplettendheid bij de werkgever. Daarnaast zijn flexibele werknemers een minder goede keuze 
als er gehecht wordt aan tevreden personeel. Zo blijkt uit onderzoek van het sociaal en cultureel planbureau dat 

werknemers met een tijdelijke contract minder tevreden zijn met hun baan dan werknemers met een vast contract of 

uitzicht hierop (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2019). Met uitzondering zzp’ers, deze groep is juist het meest 
tevreden.  

 

Door het betalen van bemiddelingskosten aan het uitzendbureau kan het gebruikmaken van uitzendkrachten meer 
geld kosten dan andere flexwerkers. Tot slot kennen uitzendkrachten het bedrijf in kwestie doorgaans niet, waardoor 

inwerkverliezen moeten worden ingecalculeerd (Loonstra, 2021). 

 
4.3.2. Bedrijfs- en productiemiddelen 

Naast de kostenpost arbeid is ook de categorie bedrijfs- en productiemiddelen een belangrijke kostenpost. Voor deze 

categorie dient er een belangrijk besluit genomen te worden wanneer men op zoek is naar een nieuw of ander 
bedrijfsmiddel, omdat deze langer dan één jaar worden gebruikt. De kosten kunnen op verschillende manieren vorm 

worden gegeven. De afweging die veelal wordt gemaakt, is het kopen, huren of leasen van een bedrijfsmiddelen. De 

keuze die hier gemaakt wordt, heeft invloed op de kosten (Waterbolk, 2015). Aan de hand van tabel 9 worden de 
voor- en nadelen van de drie verschillende vormen getoond (MKB Lease, 2020). 

 

Tabel 9: Voordelen van kopen, huren en leasen 

Kopen 

 

Huren Leasing 

Voordelen Voordelen Voordelen 

Betaald geen rente Flexibel bij kortlopende huurcontracten Vaste kosten per maand 

Afschrijven op het bedrijfsmiddel Verhuizen niet afhankelijk van de 

onroerendgoedmarkt 

Eigen vermogen blijft beschikbaar 

Geen vaste verplichting aangaan 

(huurkosten en evt. stijging) en zicht 

op maandelijkse lasten  

Financiering: Huur is een goede keuze 

als de onderneming onvoldonede 

kasgeld en/of niet willen in investeren 

in bedrijfsruimte. 

Geen risico voor hoge kosten of 

tegenvallend resultaat verkoop 

Financiering: met voldoende kasgeld of 

investeren met vreemd vermogen is 

koop vaak de beste keuze omdat hier 

geen rente over berekend wordt 

Fiscaal: onroerend goed niet op 

balans, waardoor het rendement op 

geïnvesteerd vermogen beter oogt 

(beursgenoteerde ondernemingen) 

Inzicht in de maandelijkse lasten en 

geen onverwachte huurverhogingen 

Fiscaal: het groot onderhoud en 

andere lasten kunnen worden 

afgetrokken van de belasting 

Onderhoud: groot onderhoud komt 

voor rekening van eigenaar 

(verhuurder) 

Financiering: als eigenaar ruimte voor 

groei en investeringen (werkkapitaal 

gebruiken voor bedrijfsvoering) 

Onderhoud: verbeteringen aan pand 

zijn mogelijk. Dit kan resulteren in 

meerwaarde van het pand. Dit 

betekent een voordeel die volledig 

toekomt aan de onderneming 

 Fiscaal: onroerend goed niet op 

balans, waardoor het rendement op 

geïnvesteerd vermogen beter oogt 

(beursgenoteerde ondernemingen) 

  Fiscaal: Geen overdrachtsbelasting en 

onbelast boekwinst kunnen realiseren 

  Onderhoud: groot onderhoud komt 

voor rekening van de 

leasemaatschappij (operationel lease) 

Tabel 10: Nadelen van kopen, huren en leasen 
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Kopen 

 

Huren Leasing 

Nadelen Nadelen Nadelen 

Variabele kosten bij onderhoud Financiering: geen geld opbouw en 

geen afschrijving mogelijk 

Rente 

Risico kosten bij langer gebruik Huurpand niet altijd aan te passen Vaste periode verplichting aangaan 

Eigen vermogen neemt af Fiscaal: minder aantrekkelijk Verbouwing pand niet altijd mogelijk 

Blokkade verkoop pand bij ongunstige 

onroerendgoedmarkt 

 Relatief dure financieringsvorm 

Financiering: risico 

waardevermindering pand 

 Financiering: stichtingskosten relatief 

hoog bij een onroerend goed object 

Onderhoud: reserveren groot 

onderhoud op balans 

  

 

Leasing is redelijk vergelijkbaar met huren. De verhuurder blijft eigenaar van het productiemiddel. Het verschil tussen 

huren en leasen is dat bij huren de verhuurder de investeringsbeslissing neemt en bij leasen ligt deze beslissing niet bij 
de leasemaatschappij oftewel kredietverstrekker (lessor), maar bij de persoon die leaset (lessee) (Van Kruining, 2014). 

Verder is er onderscheid gemaakt tussen twee soorten leasing, namelijk operational lease en financial lease (Arnold & 

Tahtah, 2017). Hierbij lijkt financial lease het meest op huurkoop en operational lease veel meer op het huren van 
bedrijfsmiddelen (Koot, 2008). In tabel 11 worden de verschillen tussen operational en financial lease aangeduid.  

 

Tabel 11: Verschillen tussen operational en financial lease 

Operational Lease 

 

Financial Lease 

Opzegbaar (flexibel) Niet opzegbaar (niet flexibel) 

Niet op de balans (Organisaties die rapporteren volgens de 

IFRS (International Financial Reporting Standards) moeten 

per 1 januari 2019 de operationele leasecontracten wel in 

de balans verwerken.) (Laslo, 2019) 

Wel op de balans (fiscale voordelen) 

Fiscus ziet deze vorm als huur Fiscus ziet deze vorm als een investering 

Risico voor de kredietverstrekker (lessor) Risico voor de persoon die leaset (lessee) 

Maandbedrag is inclusief kosten voor onderhoud, 

verzekeringen en belasting. 

Maandbedrag bestaat uit aflossing en rente 

Leasemaatschappij is verantwoordelijk voor onderhoud, 

belasting en verzekering 

Onderhoud, belasting en verzekeringen regelt en betaalt de 

onderneming zelf 

Geen recht op investeringsaftrek Recht op investeringsaftrek 

Geen recht op fiscaal afschrijven Het recht om fiscaal af te schrijven 

 

Elke onderneming heeft op basis van verschillende aspecten een voorkeur wat betreft de keuze voor het kopen, huren 
of leasen. Een van de aspecten kan zijn flexibiliteit. Als de onderneming flexibel willen zijn, wordt vaak de overweging 

gemaakt voor operational lease met een flexibel contract. Deze contracten zijn vaak opzegbaar, hierdoor zijn deze 

contracten meestal net zo makkelijk opzegbaar als deze zijn afgesloten. Daarnaast kent leasen geen 
budgetbeperkingen omdat de maandtarieven vaststaan. Hierdoor kan de ondernemer de uitgave maandelijks in de 

bedrijfsvoering inplannen (Koot, 2008). Naast flexibiliteit zijn kosten een aspect voor wanneer een keuze wordt 

gemaakt. De kosten zijn per vorm verschillend. Het is niet exact te zeggen welke van de drie vormen het meest 
voordelig is. Dit ligt mede aan de aankoopprijs van het bedrijfsmiddelen, aan de huurvoorwaarden van de verhuurder 

of de leasevoorwaarden van de leasemaatschappij. Wel bestaat er een budgetteringsmethode om te berekenen welke 

keuze het voordeligste is als de vorm huren buiten beschouwing wordt gelaten. Door het gebruiken van het volgende 
stappenplan kan worden berekend of kopen of leasen goedkoper is (Gitman & Zutter, 2014): 

1. Bepalen jaarlijkse cashuitstroom na belastingen voor het alternatief leasing; 

2. bepalen jaarlijkse cashuitstroom na belastingen voor het alternatief kopen; 

3. berekenen contante waarde van stap één en twee met interestkosten na belastingen als discontovoet; 

4. het alternatief met de laagste contante waarde is het goedkoopste alternatief. 
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4.3.3. Overige kosten 
Naast arbeid en duurzame productiemiddelen zijn ook de kostenposten verzekeringen en huisvesting die veel 

voorkomen bij ondernemingen. Onder verzekeringen vallen onder andere de werknemersverzekering, 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) of een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) (Kamer van 
koophandel, 2021). Binnen de huisvestigingskosten zijn de kosten van huur en energie van grote kostenposten. De 

flexibilisering wordt als oplossing gezien voor het beheersen en reduceren van kosten. Bij verzekeringen en 

huisvestingskosten is dit niet altijd mogelijk. In plaats van het flexibel maken, is juist besparing op deze kosten een 
prioriteit (Het ondernemersbelang, 2019).  
 

Verzekeringen 

Om te besparen op verzekeringen is het verstandig om regelmatig verzekeraars te vergelijken. Het wisselen van 

verzekering kan soms honderden euro’s schelen. Andere verzekeraars kunnen goedkoper zijn doordat zij gunstigere 
tarieven of voorwaardes hanteren. Naast het vergelijken is het belangrijk dat een onderneming kijkt of de dekking en 

voorwaarden nog aansluiten op de wensen van de onderneming. De onderneming kan mogelijk overbodig verzekert 

zijn, omdat niet elke dekking (meer) aansluit op de wensen van de onderneming. Hierdoor zijn de kosten van de 
verzekering hoger dan nodig is (Daele, 2014).  

 

Energiekosten 
Besparen op energiekosten kan op meerdere manieren. Ongeveer 65% van de energiekosten bestaat uit kosten voor 

de verlichting (Het ondernemersbelang, 2019). Kies dus bij voorkeur voor ledverlichting in plaats van tl-verlichting. 

Daarnaast kan een slimme meter of klokthermostaat zorgen voor onnodige verspilling van energie, waardoor ook de 
kosten van energie lager uitvallen. Tot slot is het verstandig om regelmatig energiecontracten te vergelijken bij 

verschillende energieleveranciers. Zodat de onderneming een energiecontract heeft bij een aanbieder die gunstige 

tarieven en voorwaardes hanteert (Evers & Koning, 2007).   
 

Huur 

Huurkosten zijn vaak een grote kostenpost voor ondernemingen. Door COVID-19 zijn ondernemingen financieel in 
slecht weer terecht gekomen. Bij de meeste ondernemingen bestaat hierdoor de wens van een huurkorting of zelf het 

tussentijds beëindigen van het contract. Ondernemingen zouden in het volgende contract een pandemieclausule 

kunnen opnemen. Een pandemieclausule is een clausule waarin wordt opgenomen wanneer de huurder recht heeft 
op huurkorting of huuropschorting en/of tussentijdse opzegmogelijkheden (Rompelberg Ruiter Advocaten, 2021). 

Wanneer de huurder gebruik kan maken van de clausule hang af van het omzetverlies door een pandemie. Op deze 

manier wordt de omzet als maatstaf gebruikt.  
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4.4. Strategisch kostenmanagement (lange termijn) 
Het begrip strategisch kostenmanagement wordt gedefinieerd als “de toepassing van het kostenmanagement gericht 

op het creëren en in stand houden van concurrentievoordelen door op lange termijn kostenniveaus, kostenstructuren 

en kostenontwikkelingen van producten, processen, capaciteiten, activiteiten, klanten en distributiekanalen vooraf te 
kwantificeren en te beïnvloeden” (Dekker, 2008). Het strategisch kostenmanagement zorgt er niet alleen voor dat de 

strategische positie van de onderneming verbeterd kan worden, maar ook de kosten gereduceerd kunnen worden.  

 
4.4.1. Strategisch plan 

Voor het toepassen van een strategisch kostenmanagement is het belangrijk om een strategie en planning uit te 

werken. Hierbij is het belangrijk dat de doelstellingen voor kostenmanagement aan de bedrijfsdoelstellingen worden 
gekoppeld. De onderneming moet vaststellen welke kostensoorten belangrijk zijn voor het bedrijf en welke kosten 

verlaagd kunnen worden (Daniel, Lohrke, & Fornaciari, 2004). Binnen het strategisch kostenmanagement moet er ook 

rekening gehouden worden met de strategische positionering van de onderneming, omdat voor elke positionering een 
ander analyseperspectief nodig is (Dekker, 2008) en (Shank & Govindarajan, 1999). Bij het opstellen helpt een 

strategisch kostenmanagement bij het formuleren van een strategie door bij het opstellen alleen de relevante 

kosteninformatie te gebruiken. Daarnaast kan het strategisch plan helpen bij het communiceren van strategieën en 
het uitvoeren van tactische maatregelen voor de implementatie. Verder kan het helpen bij het ontwikkelen en 

implementeren van het managementcontrolesysteem, zodat er kan nagegaan in welke mate de strategische 

doelstellingen zijn gerealiseerd (Shank & Govindarajan, 1999).  
 

Het opstellen van een strategisch plan brengt bovendien veel voordelen met zich mee. Een strategisch plan zorgt voor 

een kosten besparing. Door een betere focus op de inspanning doet verspilling afnemen, waardoor de operationele 
efficiëntie toeneemt (Gandellini, Pezzi, & Venanzi, 2013). Naast de voordelen in de kosten zorgt het strategisch plan 

ook voor een duidelijkere communicatie met de externe en interne omgeving. Het geeft specifieke doelstellen aan 

voor verschillende niveaus binnen de onderneming. Ten slot heeft het strategisch plan het voordeel dat het gebruikt 
kan worden als controlemiddel. Zo kan op basis van dit plan worden geëvalueerd of de doestelling behaald zijn 

(Gandellini, Pezzi, & Venanzi, 2013). 
 

 
Figuur 6: Strategisch plan (Gouw & Geus, 2018) 

 

4.4.2. Total Cost of Ownerschip 

Het strategisch kostenmanagement is gericht op schakels in en rond de onderneming en is gefocust op het creëren 
van concurrentievoordeel. De focus ligt hierbij op het strategisch managen van alle kosten binnen de onderneming. 

De Total Cost of Ownership is een onderdeel van het strategisch kostenmanagement. De Total Cost of Ownerschip 

analyse is een aanpak voor het begrijpen van de reële kosten die de beslissing tot uitbesteden met zich meebrengt. 
Deze leggen niet zozeer de nadruk op alleen de prijs. TCO wordt ook wel life cycle cost analysis of levensduurcyclus 

genoemd. Total Cost of Ownership is het totaalbedrag aan kosten binnen de onderneming. Hierbij wordt niet alleen 

de aanschafkosten berekend maar ook de gehele economische levensduur (Ellram, 1998). Behalve de aanschafprijs 
reken worden alle kosten meegenomen die vanaf het moment van aankoop tot moment dat er afstand van wordt 

gedaan.  
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Verschillende kosten die onderdeel zijn van TCO zijn bijvoorbeeld (Gouw & Geus, 2018): 
 Personeelskosten 

 Voorraadkosten 

 Distributiekosten 
 Afschrijvingen 

 Onderhoudskosten 

 Reparatiekosten 
 Kosten voor training en scholing 

 Verzekeringen 

 Belastingen 
 Financieringskosten 

 

4.4.3. Uitbesteden  
Op het moment dat een ondernemer besluit een bedrijfsactiviteit uit te laten voeren door een andere onderneming is 

er sprake van uitbesteding. De beslissing om een deel van de activiteiten van een onderneming uit te besteden is vaak 

het resultaat van een initiatief om potentiële productiekosten te realiseren. Het uitbesteden van bedrijfsprocessen is 
een complexe aangelegenheid en risicovol. Onderneming kunnen verschillende redenen hebben om 

bedrijfsactiviteiten uit te besteden (Bood & Kamann, 2010). 

 
Voordelen 

Praktische zaken en andere bedrijfsprocessen nemen steeds meer de plek van de main business in binnen de 

onderneming. Een voordeel van het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten is dat de onderneming zich meer kan richten 
op de kernactiviteit van de onderneming. De tijd en middelen die worden bespaard door het uitbesteden kunnen in de 

main business worden geïnvesteerd. Dit kan weer invloed hebben op de winst. Verder kan het uitbesteden zorgen 

voor reduceren van kosten omdat het inschakelen van een zakelijke dienstverlener goedkoper kan zijn dan dit zelf te 
doen (Raassens, Wuyts, & Geyskens, 2013).  

 

Niet alleen geld, maar ook het ontbreken van middelen en expertise kunnen een goede redenen zijn om werk uit te 
besteden. Dit kan bijvoorbeeld de personeelsadministratie, belastingaangifte of/en systeembeheer zijn. Hierbij is het 

voordeel dat de onderneming zelf niet hoeft te investeren in (om)scholing van werknemers, geen extra personeel 

aangenomen hoeft te worden en dure software niet nodig is (Raassens, Wuyts, & Geyskens, 2013). Ten slot is een 
bijkomend voordeel dat hierdoor minder sprake is van ziekteverzuim.  

 

Nadelen 
Natuurlijk zitten er ook nadelen aan het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten. Zo is een nadeel dat je geen of 

onvoldoende controle hebt over de uitbesteden zaken. Vaak zijn de uitbesteden diensten pas zichtbaar bij de levering 

van de dienst. Maar een volledig inzicht in het werkproces is moeilijk te krijgen, waardoor het niet duidelijk wat het 
ingehuurde onderneming exact heeft gedaan. Hierdoor kunnen er uren gefactureerd zijn waar mogelijk twijfels over 

kunnen ontstaan. Daarom is het belangrijk om bij een opdracht bij een dienstverlener van te voren een prijs af te 

spreken. Toch kan het voorkomen dat kosten hoger uitvallen dan in het contract besproken is, omdat er meer uren 
nodig waren dan verwacht. Dan is uitbesteden niet voordeliger dan wanneer ondernemingen het zelf doen. Daarom is 

het verstandig om een van te voren een lijst met eisen op te stellen en wat er gedaan moet worden als de 

afgesproken uren dreigen overschreden te worden (Bood & Kamann, 2010).  
 

Ten slotte is er ook altijd het gevaar dat ingehuurde ondernemingen niet aan hun verplichtingen voldoen, niet houden 

aan deadlines of minder kwaliteit leveren dan verwacht. Vraag daarom altijd van te voren referenties op, zodat  er een 
inschatting gemaakt kan worden van de kwaliteit .   
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5. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de vragenlijst verwerkt. De vragenlijst is volledig ingevuld door 30 

respondenten. Circa 16 respondenten hebben de vragenlijst gedeeltelijk ingevuld. De tabellen en figuren zijn 
gebaseerd op de antwoorden van circa 30 respondenten of meer. De vragenlijst is verzonden naar circa 100 

standbouwondernemingen.  

 
5.1. Cijfers en verhouding pre-corona 

 

5.1.1. 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).  

 
De spreiding in de antwoorden was erg groot, hetgeen blijkt uit de minimum- en maximumwaarden wat betreft 

omzet, deze variëren miljoenen aan omzet. Dit geeft onder andere aan hoe divers de live evenementenbranche is. 

 

 

Figuur 7: Omzet 2019 
 
5.1.2. Fte’s  

Uit de vragenlijst blijkt dat standbouwondernemingen gemiddeld 20 werknemers in vaste loondienst hadden in het 

jaar 2019. De antwoorden voor werknemers in loondienst loopt uit één van nul werknemers tot maximaal 70 
werknemers. Voor de variabele fte’s is onderscheid gemaakt tussen uitzend- en oproepkrachten en inhuur van 

derden. Voor de uitzend- en oproepkrachten is het gemiddelde twee fte’s. Hierbij lopen de antwoorden uiteen van 

minimaal nul tot maximaal twaalf uitzend- en oproepkrachten. Daarentegen wordt het inhuren van derde vaker 
gedaan. Hierbij lopen de antwoorden uit één van minimaal twee tot maximaal 35 fte’s door het inhuren van derden. 

In 2019 is het gemiddelde namelijk veertien fte’s. 
 

De spreiding in de antwoorden is groot. De relatief kleine ondernemingen hebben minder werknemers in dienst dan 

grote ondernemingen. Dit geldt ook voor het gebruik maken van uitzend- & oproepkrachten en het inhuren van 

derden.  
 

Tabel 12: Aantal fte's 2019 

Fte’s 2019 (in aantallen) Minimum Maximum Gemiddeld 

In loondienst 0 70 20 

Uitzend- en oproepkrachten 0 12 2 
Inhuur derden 2 35 10 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

> 20.000.000

10.000.000 tot 20.000.000

5.000.000 tot 10.000.000

2.000.000 tot 5.000.000

1.000.000 tot 2.000.000

500.000 tot 1.000.000

250.000 tot 500.000

< 250.000

Omzet 2019

Respondenten



 

30 
 

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.  

 

 
Figuur 8: Verhouding fte's 2019 

 

5.1.3. Kosten als percentage van de omzet 

Uit de antwoorden van de respondenten is onderstaande gemiddelde kostenstructuur zichtbaar geworden. De 
antwoorden variëren doordat er tussen bedrijven grote verschillen in afschrijvingen, financieringskoten en 

huisvestingskosten zijn, omdat sommige bedrijven het vastgoed in eigendom hebben en andere in een huurpand 

zitten.  
 

Tabel 13: Kostenstructuur 2019 

Onderdelen in percentage van de omzet Minimum Maximum Gemiddelde 

Inkoopwaarde van de omzet 16.8% 60.5% 27.9% 

Personeelskosten (loondienst)  9.1% 47.1% 26.6% 

Inhuur van derden 0.0% 32.4% 12.8% 
Huisvestingskosten (inclusief huur) 0.5% 18.0% 6.4% 

Algemene / overige kosten 0.1% 22.8% 7.2% 

Afschrijvingskosten 0.0% 10.9% 2.8% 
Rente / financieringskosten 0.0% 8.7% 1.4% 

 

5.1.4. Verhouding vast en variabel 
Uit het onderzoekt blijkt dat de verhouding tussen vaste en variabele kosten varieert per standbouwonderneming. De 

gemiddelde verhouding tussen vaste en variabele kosten is circa 47% aan vaste kosten en circa 53% aan variabele 

kosten. Hierbij is voor de vaste kosten geantwoord een minimum van 18% en een maximum van 89%. Voor de 
variabele kosten is een minimum van 11% en een maximum van 82%.  

 

Tabel 14: Verhouding vaste en variabele kosten 2019 

Verhouding 2019 Minimum Maximum Gemiddeld 
Vaste kosten 18% 89% 47.1% 

Variabele kosten 11% 82% 52.9% 

 

Personeelskosten 

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat over 2019 de personeelskosten gemiddeld 74,4% bestaan uit vaste 
kosten. Hierbij variëren de antwoorden van minimaal 25% tot 97% aan vaste kosten. De variabele personeelskosten 

zijn gemiddeld 25,6%. Bij de variabele kosten variëren de antwoorden van minimaal 3% tot maximaal 75%.  

  

62,50%
6,25%

31,25%

Verhouding fte's 2019

In loondienst

Uitzend- en
oproepkrachten

Inhuur derden
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Tabel 15: Verhouding personeelskosten 2019 

Personeelskosten 2019 Minimum Maximum Gemiddeld 

Vaste kosten  25% 97% 74.4% 

Variabele kosten  3% 75% 25.6% 

 

Huisvestingskosten 
Uit onderstaand tabel kan worden geconcludeerd dat van de huisvestingskosten gemiddeld 81,9% gekoppeld kan 

worden aan de vaste kosten en 18,1% aan de variabele kosten. Voor de vaste huisvestingskosten variëren de 

antwoorden van minimaal 45% tot maximaal 98%. De variabele huisvestingskosten variëren de antwoorden van 
minimaal 2% variabel tot maximaal 55% variabel.  

 

Tabel 16: Verhouding huisvestingskosten 2019 

Huisvestingskosten 2019 Minimum Maximum Gemiddeld 

Vaste kosten  45% 98% 81.9% 

Variabele kosten  2% 55% 18.1% 

 

Overige bedrijfskosten 

Verder blijkt dat de verhouding tussen vaste en variabele overige bedrijfskosten varieert. Voor de vaste kosten lopen 
de antwoorden uit één van minimaal 20% tot maximaal 90%. Voor de variabele overige bedrijfskosten variëren de 

antwoorden van minimaal 10% tot maximaal 80%. De gemiddelde verhouding tussen vaste en variabele overige 

bedrijfskosten is een percentage van 64,5% vast en 35,5% variabele.  

 

Tabel 17: Verhouding overige bedrijfskosten 2019 

Overige bedrijfskosten 2019 Minimum Maximum Gemiddelde 

Vaste kosten  20% 90% 64.5% 

Variabele kosten  10% 80% 35.5% 

 

5.1.5. Grootste kostenposten 2019  
In het onderzoek is gevraagd naar de grootste kosten van de onderneming in het boekjaar voor COVID-19. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen de vaste en variabele kosten. De respondenten hebben per categorie twee kostenposten 

genoemd.  
 

Vast 

Uit het onderzoek blijkt dat bij bijna elke standbouwonderneming de personeelskosten de grootste kostenpost is 
binnen de vaste kosten. Daarnaast is huisvestingskosten een veel ingevuld antwoord. Hierbij is aangegeven dat dit 

vooral komt door de huurkosten of afschrijving van het bedrijfspand. Daarnaast zijn de afschrijvingen van het 

machinepark en wagenpark een grote kostenpost binnen de vaste kosten. Bij één van de ondervraagden zijn de 
algemene kosten een grote kostenpost binnen de vaste kosten.  

 

Variabel 
Voor de variabele kosten variëren de antwoorden meer dan bij de vaste kosten. Grotendeels van de respondenten 

heeft aangegeven dat personeelskosten ook bij de variabele kosten er bovenuit steekt. Dit komt voornamelijk doordat 

er gebruik gemaakt wordt van variabele werknemers en het inhuren van derden. Daarnaast zijn veel voorkomende 
antwoorden de inkoop van materialen en vervoerskosten. Bij vervoerskosten komen voornamelijk de transportkosten 

en brandstofkosten naar voren. Verder worden bij de variabele kosten de huisvestingskosten genoemd als grote 

kostenpost. Hierbij is door de respondenten aangegeven dat binnen de huisvestingskosten gaat om de volgende 
kosten:  

 Gas, water en energie; 

 schoonmaak;  
 vuilafvoer. 

Verder zijn bij enkele respondenten de marketingkosten en verkoopkosten een grote kostenpost van de variabele 

kosten. Bij de verkoopkosten gaat dit voornamelijk om de hotels, tickets en eten/drinken. 
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5.2. Corona 
In deze paragraaf wordt duidelijk wat de impact is van een virus zoals COVID-19 op de branche. BDO Corporate 

Finance BV heeft een rapport opgesteld op basis van informatie die door BDO van verschillende spelers in de 

evenementenbranche is ontvangen. Er is een inschatting gemaakt van de financiële impact van COVID-19 voor de 
periode van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021 (BDO, 2020). 

 

De twaalf maanden van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021 tonen een verwacht omzetverlies van maar liefst 6,4 
miljard. Dit is een daling van circa 86% voor evenementenbranche ten opzichte van een 12-maands periode in de pre-

Corona fase zoals 2019. In 2019 was de omzet maar liefst 7,4 miljard, dit ten opzichte van de verwachte omzet van 

1,05 miljard voor de periode april 2020 tot en met maart 2021. (BDO, 2020).  
 

5.2.1. Omzet verlies 

Uit het onderzoek is gebleken dat van de respondenten minimaal 1/3 een omzet verlies hebben gehad van minimaal 
40% tot 60%. Circa 33,33% van de respondenten hebben een omzetdaling tussen de 60% en 80%. Dit percentage geld t 

tevens voor het aantal respondenten die een omzetdaling van meer dan 80% hebben gehad.  

 

  
Figuur 9: Omzetverlies door COVID-19 

 

5.2.2. Steunmaatregelen 
Uit figuur 9 blijkt dat alle respondenten gebruik hebben gemaakt van de steunmaatregelen die de overheid aanbied. 

Uit figuur 8 blijkt dat de respondenten ten minste 40% omzetverlies heeft, waardoor alle respondenten voldoen aan 

de minimale omzetverlies eis om de steunmaatregelen aan te vragen en te ontvangen.  
 

 
Figuur 10: Steunmaatregelen 
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Uit tabel 18 en 19 kan worden geconcludeerd hoeveel procent van de samenhangenkosten waren gedekt door de 
steunmaatregelen vanuit de overheid. Voor de ontvangen NOW is dit een gemiddelde van circa 54%. Voor de vaste 

lasten is dit een gemiddelde van 33,2%. De spreiding tussen de antwoorden is groot. Dit komt doordat 

ondernemingen met een groter omzetverlies meer subsidie heeft ontvangen.  
 

Tabel 18: Ontvangen NOW 

NOW Minimum Maximum Gemiddelde 
% van de personeelskosten 20.0% 90.0% 54.4% 

 

Tabel 19: Ontvangen TVL 

TVL Minimum Maximum Gemiddelde 
% van de vaste lasten 5.0% 100.0% 33.2% 

 

5.2.3. Maatregelen om COVID-19 te overleven 

Aan de respondenten is gevraagd op welke onderdelen de onderneming de kostenstructuur heeft kunnen wijzigen om 
COVID-19 te overleven. Uit dit onderzoek is gebleken dat standbouwondernemingen op verschillende posten van de 

vaste en variabele kosten heeft kunnen besparen.  

 
Personeelskosten 

De meeste respondenten hebben maatregelen getroffen op personeelskosten. Doordat personeelskosten een grote 

kostenpost is van standbouwondernemingen is de besparing op deze kosten conform de verwachtingen. De volgende 
maatregelen zijn genomen om op personeelskosten te besparen: 

 Beëindiging van arbeidsovereenkomsten. 

 Tijdelijke contracten niet verlengd. 
 Afscheid genomen van uitzend- en oproepkrachten. 

 Geen inhuur van extern personeel en zzp’ers. 

 Afspraken met medewerkers omtrent uitbetaling van overuren. 
 DGA’s managementvergoeding verminderd. 

 

Huisvestingskosten 
Naast personeelskosten zijn de huisvestingskosten ook een grote kostenpost voor standbouwondernemingen. De 

respondenten hebben verschillende maatregelen getroffen om op deze kosten te besparen. Uit de antwoorden blijkt 

dat er afspraken zijn gemaakt met de verhuurder voor bijvoorbeeld een tijdelijk huurverlaging. Tevens wordt het 
onderhoud en schoonmaak van het pand uitgesteld. Daarnaast hebben enkelen respondenten de huur opgezegd en 

zijn verhuisd naar een goedkoper bedrijfspand. Ten slotte is bij een aantal respondenten een gedeelte van het pand 

verhuurd wegens het niet meer volledig gebruiken van de ruimte door de COVID-19-pandemie.    
 

Autokosten 

Veel respondenten hebben besparingen kunnen doorvoeren op autokosten. Doordat minder werk beschikbaar is en 
thuiswerk aanbevolen wordt, is het gebruik van de leaseauto’s minder dan voor de coronapandemie. Hierdoor zijn de 

brandstofkosten gedaald en zijn een aantal verzekeringen stopgezet. Daarnaast hebben onderneming contracten van 

leaseauto’s aangepast en wordt onderhoud van de voertuigen uitgesteld. Ten slotte hebben een aantal respondenten 
aangegeven dat er voertuigen zijn verkocht om de liquiditeitspositie te verbeteren.  

 

Overige kosten 
Uit dit onderzoek blijkt dat respondenten naast bovenstaande kostenposten heeft bespaard op inkoopkosten. Als er 

materialen worden ingekocht, wordt dit tegen een zo laag mogelijk tarief gedaan. Verder worden verzekeringen die 

tijdens COVID-19 niet meer nodig zijn opgezegd en wordt er bespaard op vuilafvoer en gas, water en licht.   
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5.3. Cijfers 2020 
Aan de respondenten zijn vragen gesteld over de cijfers en verhoudingen van boekjaar 2020. In dit boekjaar zijn 

ondernemingen in aanraking gekomen met COVID-19. Aan de hand van de antwoorden kan blijken wat voor gevolgen 

dit heeft gehad.  
 

5.3.1. FTE 

Uit het onderzoek blijkt dat standbouwondernemingen gemiddeld 16 werknemers in loondienst hadden in het jaar 
2020. De antwoorden voor werknemers in loondienst loopt uit één van nul werknemers tot maximaal 50 werknemers. 

Voor de variabele fte’s is onderscheidt gemaakt tussen uitzend- en oproepkrachten en inhuur van derde. Voor de 

uitzend- en oproepkrachten is het gemiddelde nul fte’s. Hierbij lopen de antwoorden uit één van minimaal nul tot 
maximaal twee uitzend- en oproepkrachten. Voor de inhuur van derden is het gemiddelde 4 fte’s. Hierbij lopen de 

antwoorden uit één van minimaal nul tot maximaal 25 fte’s door het inhuren van derden.  

 
De spreiding in de antwoorden is groot. De relatief kleine ondernemingen hebben minder werknemers in dienst dan 

grote ondernemingen. Dit geldt ook voor het gebruik maken van uitzend- & oproepkrachten en het inhuren van 

derde.  
 

Tabel 20: Aantal fte's 2020 

Fte’s (in aantallen) Minimum Maximum Gemiddeld 

In loondienst 0 50 16 

Uitzend- en oproepkrachten 0 2 0 

Inhuur derden 0 25 4 

 

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.   

 

 
Figuur 11: Verhouding fte's 2020 

 

5.3.2. Verhouding vast en variabel 
Uit het onderzoekt blijkt dat de verhouding tussen vaste en variabele kosten varieert per standbouwonderneming. De 

gemiddelde verhouding tussen vaste en variabele kosten is circa 68% aan vaste kosten en circa 32% aan variabele 

kosten. Hierbij variëren de antwoorden voor de vaste kosten met een minimum van 34% en een maximum van 91%. 
Voor de variabele kosten is de spreiding een minimum van 9% en een maximum van 66%.  
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Tabel 21: verhouding vaste en variabele kosten 2020 

Verhouding Minimum Maximum Gemiddelde 
Vaste kosten 34.0% 91.0% 68.4% 
Variabele kosten 9.0% 66.0% 31.6% 

 

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat over 2020 de personeelskosten gemiddeld 90,6% bestaat uit vaste 
kosten. Hierbij variëren de antwoorden van minimaal 60% tot 100% aan vaste kosten. De variabele personeelskosten 

zijn gemiddeld 9,4%. Bij de variabele kosten variëren de antwoorden van minimaal 0% tot maximaal 40%.  

 

Tabel 22: Verhouding personeelskosten 2020 

Personeelskosten Minimum Maximum Gemiddelde 

Vaste kosten  60% 100% 90.6% 

Variabele kosten  0% 40% 9.4% 

 
Uit onderstaand tabel kan worden geconcludeerd dat van de huisvestingskosten gemiddeld 89,9% gekoppeld kan 

worden aan de vaste kosten en 10,1% aan de variabele kosten. Voor de vaste huisvestingskosten variëren de 

antwoorden van minimaal 70% tot maximaal 100%. De variabele huisvestingskosten variëren de antwoorden van 
minimaal 0% variabel tot maximaal 30% variabel.  

 

Tabel 23: Verhouding huisvestingskosten 2020 

Huisvestingskosten Minimum Maximum Gemiddelde 
Vaste kosten  70% 100% 89.9% 

Variabele kosten  0% 30% 10.1% 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de verhouding tussen vaste overige bedrijfskosten en variabele overige bedrijfskosten 

varieert. Voor de vaste kosten lopen de antwoorden uit één van minimaal 10% tot maximaal 90%. Voor de variabele 
overige bedrijfskosten variëren de antwoorden van minimaal 10% tot maximaal 90%. De gemiddelde verhouding 

tussen vaste en variabele overige bedrijfskosten is een percentage van 70,6% aan vaste kosten en 29,4% variabele aan 

variabele kosten.  

 

Tabel 24: Overige bedrijfskosten 2020 

Overige bedrijfskosten Minimum Maximum Gemiddelde 

Vaste kosten  10% 90% 70.6% 

Variabele kosten  10% 90% 29.4% 

 

5.3.3. Grootste kostenposten 2020 

In het onderzoek is gevraagd naar de grootste kosten van de onderneming in het boekjaar tijdens COVID-19. Hierbij is 
onderscheidt gemaakt tussen de vaste en variabele kosten. De respondenten hebben per categorie twee 

kostenposten genoemd.  

 
Vaste kosten 

Uit het onderzoek blijkt dat bij veel standbouwonderneming de personeelskosten als grootste kostenpost binnen de 

vaste kosten is. Circa 95% heeft personeelskosten aangegeven als grote kostenpost. Daarnaast zijn kosten voor 
huisvesting een veel ingevuld antwoord. Hierbij is aangegeven dat dit vooral komt door de huurkosten of afschrijving 

van het bedrijfspand. Ten slotte zijn de afschrijvingen op het machinepark en wagenpark ook in 2020 een grote 

kostenpost. 
 

Variabele kosten 

Voor de variabele kosten variëren de antwoorden meer dan bij de vaste kosten. Grotendeels van de respondenten 
heeft aangegeven dat in 2020 de inkoop van materialen een grote kostenpost was binnen de variabele kosten. 

Daarnaast worden marketing en automatisering genoemd als een grote post binnen de variabele kosten. De 

personeelskosten komen in 2020 in mindere mate naar voren ten opzichte van 2019. Dit komt doordat er tijdens 
COVID-19 minder gebruik is gemaakt van flexwerkers.  
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5.4. Opmerkelijke verschillen en overeenkomsten 
Uit de vragenlijst blijkt dat de antwoorden van de respondenten niet alleen verschillen maar ook veel gelijkenissen 

vertonen. Uit de antwoorden kan worden geconcludeerd dat veruit bij de meeste ondernemingen de 

personeelskosten (met name salariskosten van vaste fte’s) en huisvestingskosten de grootste posten zijn binnen de 
vaste kosten. Dit geldt voor het jaar 2019 (pre-corona) en voor het jaar 2020 (tijdens corona).  

 

Ten opzichte van de vaste kosten variëren de antwoorden over de grote kostenposten binnen de variabele kosten 
meer. Voor de variabele kosten springen in 2019 de posten personeelskosten (flexibele fte’s), inkoop materialen en 

vervoerskosten (autokosten) naar voren. In 2020 komen deze posten minder voor. Dit is te wijten aan de COVID-19-

pandemie. Doordat er minder werk beschikbaar is, wordt er minder gebruik gemaakt van oproepkrachten, 
uitzendkrachten en ingehuurde derden. Daarnaast wordt hierdoor ook minder benodigde materialen ingekocht en zijn 

de brandstofkosten ook lager uitgevallen. Deze daling van de kosten door de omzetdaling is conform de 

verwachtingen. Hierdoor zijn de inkoopkosten en autokosten lager in het jaar 2020 dan in het jaar 2019.  
 

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

van figuur 12 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.  

 

 
Figuur 12: Verhouding 2019 versus 2020 

 
Uit de vragenlijst blijkt dat ondernemingen op verschillende manieren de kosten hebben kunnen verlagen. Alle 

ondernemingen hebben voornamelijk op personeelskosten, huisvestingskosten en autokosten kunnen besparen. Dit 

hebben zij kunnen verwezenlijken door geen gebruik te maken van derden, oproepkrachten of uitzendkrachten. 
Daarnaast zijn (aflopende) arbeidsovereenkomsten beëindigd. De huisvestingskosten hebben de respondenten 

verminderd op verschillende manieren. Voor het verlagen van huisvestingskosten heeft de ene onderneming gekozen 

voor kleiner pand en andere voor het verhuren van een gedeelte van het pand. Verder hebben de meesten afspraken 
gemaakt met de verhuurder voor een tijdelijke huurkorting. Voor het verlagen van autokosten hebben een aantal 

ondernemingen voertuigen verkocht en hebben ondernemingen leasecontracten gewijzigd.  
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6. Conclusie  
 

 
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag:  

 

‘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?’  

 
Hiervoor is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de kostenstructuur pre-corona en tijdens 

corona.   

 
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. Om de 

flexibiliteit van de onderneming te verbeteren kunnen onderneming keuzes maken op het gebied van vaste en 
variabele kosten. Ondernemingen kunnen naast vast personeel gebruik maken van flexwerkers, zodat de 

personeelskosten flexibeler worden. Daarnaast kunnen ondernemingen in plaats van kopen van bedrijfsmiddelen 

mogelijke lease of huren om zo de flexibiliteit en/of liquiditeit van de onderneming te behouden. Binnen de methode 
lease kunnen ondernemingen weer de keuze maken operational of financial lease. Ten slot kunnen de 

standbouwondernemingen de onderneming flexibeler maken door de vaste kosten te verminderen. Zo kunnen 

overbodige verzekeringen stop worden gezet en bespaard worden op gas, water en licht.  
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7. Aanbeveling 
In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe de aanbeveling luiden naar aanleiding van het onderzoek en de conclusie.  

 
 

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

overleven. Op basis van het theoretisch kader en resultaten van het onderzoek is gebleken dat dit op verschillende 
manieren kan. Standbouwondernemingen kunnen op diverse kostenposten verschillende keuzes maken omtrent 

flexibiliteit en eventuele besparingen doorvoeren.  

 
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 lease 

termijnen. 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.  
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Bijlage 
 

 

Bijlage 1: Vragenlijst kostenstructuur scriptie 

 
 

Start van blok: Introductie 

 

Beste, 
 

Heel fijn dat u de tijd wilt nemen om deze vragenlijst in te vullen!! 

 
Deze vragenlijst wordt afgenomen in verband met mijn scriptie met als onderwerp kostenstructuur van 

standbouwondernemers.  

Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 15 tot 20 minuten. Het is praktisch je bedrijfsgegevens zoals de omzet 
& kosten bij de hand te hebben als u deze vragenlijst gaat invullen.  

 

Uiteraard is de vragenlijst volledig anoniem en worden de individueel ingevulde data niet met derden gedeeld.  
 

Bedankt voor uw tijd en moeite. 

 

Einde blok: Introductie 
 

Start van blok: Gegevens 2019 

1. In welke regio is de onderneming actief? 

▢ Noord   

▢ Midden   

▢ Zuid   

▢ Randstad   

 

 

 

2. Hoeveel werknemers (fte's) hebben er in 2019 voor jouw organisatie gewerkt? 

In loondienst : _______   
Inhuur van uitzend- & oproepkracht : _______   

Inhuur van derden (zzp'er of freelancer) : _______  

Totaal : ________  
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3. Wat was in 2019 de totale omzet exclusief BTW van jouw organisatie? (in euro's) 

o < 250.000   

o 250.000 tot 500.000    

o 500.000 tot 1.000.000  

o 1.000.000 tot 2.000.000  

o 2.000.000 tot 5.000.000  

o 5.000.000 tot 10.000.000  

o 10.000.000 tot 20.000.000   

o > 20.000.000 

 

 

 

4. Wat is het % van de genoemde onderdelen ten opzichte van de omzet van de organisatie in 2019? 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 

Inkoopwaarde in % van de omzet 

 

Personeelskosten (loondienst) in % van de omzet 

 

Inhuur van derde in % van de omzet 

 

Huisvestingskosten in % van de omzet 

 

Algemene / overige kosten in % van de omzet 

 

Afschrijvingskosten in % van de omzet 

 

Rente / financeringskosten in % van de omzet 

 
 

 

 

 
5. Wat is de verhouding tussen de vaste en variabele kosten binnen de onderneming in 2019? 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Vaste kosten 

 

Variabele kosten 
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6. Wat is de verhouding voor de onderstaande kostenposten in 2019? 

 Vaste kosten % Variabele kosten % 

Personeelskosten   1.  2.  

Huisvestingskosten  3.  4.  

Algemene kosten / overige 

bedrijfskosten 
5.  6.  

 

 

 

 

7. Wat zijn van de vaste kosten de twee grootste kostenposten in 2019? 

o Kostenpost 1  ________________________________________________ 

o Kostenpost 2  ________________________________________________ 

 

 

 

8. Wat zijn van de variabele kosten de twee grootste kostenposten in 2019? 

o Kostenpost 1  ________________________________________________ 

o Kostenpost 2  ________________________________________________ 

 

Einde blok: Gegevens 2019 
 

Start van blok: COVID-19 
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9. Hoe groot is het omzetverlies geweest in het jaar 2020 door COVID-19? 

o < 20%  

o 20% tot 40%  

o 40% tot 60%  

o 60% tot 80%  

o > 80%  
 

 

 
10. Heeft de onderneming gebruikt gemaakt van de steunmaatregelen vanuit de overheid? 

o Ja    

o Nee   

 

Ga naar: 13. Als Heeft de onderneming gebruikt gemaakt van de steunmaatregelen vanuit de overheid? = Nee 

 

 

11. Hoeveel NOW heeft de organisatie ontvangen? 
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

% van de personeelskosten 

 

 

 

 

 

12. Hoeveel TVL heeft de organisatie ontvangen? 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 

% van de vaste lasten 

 

 
 

 

 

13. Op welke onderdelen heeft de onderneming de kostenstructuur kunnen wijzigen om COVID-19 te overleven? 

________________________________________________________________ 
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14. Welke maatregelen zijn genomen om deze onderdelen te wijzigen? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 
15. Welk effect hebben deze maatregelen gehad op de onderdelen van de kostenstructuur? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Einde blok: COVID-19 
 

Start van blok: Gegevens 2020 

 
16. Hoeveel werknemers (fte's) hebben er in 2020 voor jouw organisatie gewerkt? 

In loondienst : _______   

Inhuur van uitzend- & oproepkrachten : _______   
Inhuur van derden (zzp'er of freelancer : _______  

Totaal : ________  

 

 

 

17. Wat is het % van de genoemde onderdelen ten opzichte van de omzet van de organisatie in 2020? 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 

Inkoopwaarde in % van de omzet () 

 

Personeelskosten (loondienst) in % van de omzet () 

 

Inhuur van derden in % van de omzet () 

 

Huisvestingskosten (inclusief huur) in % van de omzet () 

 

Algemene kosten in % van de omzet () 

 
 

 

 

 
18. Wat is de verhouding tussen vaste en variabele kosten binnen de onderneming in 2020? 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Vaste kosten 

 

Variabele kosten 
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19 Wat is de verhouding voor onderstaande onderdelen in 2020? 

 Vaste kosten % Variabele kosten % 

Personeelskosten  7.  8.  

Huisvestingskosten  9.  10.  

Algemene kosten / overige bedrijfskosten 11.   12.  

 

 

 

20. Wat zijn van de vaste kosten de twee grootste kostenposten in 2020? 

o Kostenpost 1  ________________________________________________ 

o Kostenpost 2  ________________________________________________ 

 

 

 

21. Wat zijn van de variabele kosten de twee grootste kostenposten in 2020? 

o Kostenpost 1  ________________________________________________ 

o Kostenpost 2  ________________________________________________ 

 

 

 

22. Indien u nog toevoegingen en/of opmerkingen hebt, kunt u deze hier omschrijven 
________________________________________________________________ 


