
Sector Advisory

Sector Advisory
December 2018

Stand van de Zakelijke Dienstverlening

Dienstensector houdt vertrouwen

Kasper Buiting
Senior Sectoreconoom



Inhoudsopgave

pagina

Macro-economie: Eurozone 
en NL

 Nederlandse economie blijft groeien, maar de groei neemt af               3

Voorlopende economische 
indicatoren

 Indicatoren nog in het groen, maar zijn minder             4 t/m 6
positief 

Groeibelemmeringen  Tekort aan arbeidskrachten is remmende factor 7                      

Ondernemersvertrouwen  Vertrouwen ondernemers blijft op peil 8

Omzetontwikkeling 
deelsectoren

 Groei over gehele breedte zakelijke dienstverlening 9 t/m 14

 Groei uitzendbureaus over afgelopen jaren spectaculair 15

2

1

4

5

3

Appendix  Contactgegevens, disclaimer en extra informatie 18A

Sector Advisory

Omzetontwikkeling 2007 -
2019

6

In de media

Economisch nieuws van 
ABN AMRO

7

8

16

17



Macro-economie  

Bronnen: CBS, Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau

 De groei in de Eurozone neemt komend jaar af. Nederland 

groeit nog steeds bovengemiddeld. 

 Voor 2019 verwacht het Economisch Bureau van ABN 

AMRO een groei van de Nederlandse economie van 2%. In 

2020 zal de economie nog verder afkoelen en groeien met 

1,7%.

 Door de economische groei daalt de werkloosheid verder in 

2019 tot 3,6%. 
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Groei Nederlandse economie neemt af

Voor meer informatie over macro-economische trends, neem contact op met de macro-economen van ABN AMRO. Meer informatie via deze link: contact informatie.
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Kerncijfers Nederlandse economie

2017 2018 2019 2020

mutatie in %

BBP 3,0 2,6 2,0 1,7

Particuliere consumptie 1,9 2,7 2,0 1,8

Overheidsconsumptie 1,1 1,1 2,6 1,9

Investeringen 6,2 4,7 3,4 2,3

Uitvoer 5,6 2,8 3,1 2,8

Invoer 5,2 3,0 3,6 3,2

Niveau
Werkloosheid* 4,9 3,8 3,6 3,6

* Volgens internationale definitie
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Voorlopende economische indicatoren

Bronnen: CBS, NEVI
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Woningverkopen, export en PMI
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 De woningverkopen zijn licht aan het dalen. Het 12-

maandsgemiddelde is nu ongeveer 19.000. De prijs blijft 

verder stijgen en ligt nu ruim 9% hoger dan een jaar 

eerder. 

 De export groeit minder hard dan voorheen. In het derde 

kwartaal was de groei op jaarbasis 2,7%. 

 De inkoopmanagersindex, een belangrijke graadmeter 

voor vertrouwen en toekomstige groei, is sinds begin dit 

jaar sterk gedaald, maar staat nog steeds positief op 

56,1.
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Voorlopende economische indicatoren

Bronnen: CBS

 Het consumentenvertrouwen heeft anderhalf jaar op een 

bijzonder hoog niveau gestaan van meer dan 20 punten. 

Sinds begin van dit jaar is het vertrouwen echter ana het 

dalen. Met 9 punten is het nog steeds positief, maar de 

dalende trend zet voort. 

 Dit is vanzelfsprekend van invloed op de 

consumentenbestedingen, waarvan de groei lijkt af te 

nemen. 

 Het producentenvertrouwen is de laatste maanden weer 

aan het stijgen na een stevige daling eerder dit jaar. Met 

7,5 is het vertrouwen positief. 
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Consumentenvertrouwen, consumentenbestedingen en producentenvertrouwen
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Voorlopende economische indicatoren

Bronnen: ABU, CBS 
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Aantal vacatures en banen blijft stijgen, maar aantal uitzenduren groeit niet meer
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 De economie draait op volle toeren en dat is terug te zien 

in de hoge bezettingsgraad en het hoge aantal vacatures.

 De bezettingsgraad in de industrie is met 84,1 ruim hoger 

dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.

 Nederland telt inmiddels bijna 10,5 miljoen banen en de 

grens lijkt nog niet bereikt. Het aantal vacatures is 

inmiddels de 250.000 gepasseerd. 

 De hoge groei van het aantal uitzenduren lijkt definitief 

voorbij. De laatste maanden schommelt de groei zelfs 

rond de 0%. 
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Groeibelemmeringen

Bronnen: CBS

 In de laatste meting van de Coen-enquête* geeft 42% van de 

ondernemers in de zakelijke dienstverlening aan geen 

belemmeringen te ervaren. Dit ondersteunt het beeld van een 

groeiende sector. Toch is dit een afname ten opzichte van een 

jaar geleden toen maar liefst 56% geen belemmeringen meldde. 

 Dit verschil komt vooral door het tekort aan arbeidskrachten dat 

door steeds meer ondernemers als een probleem wordt ervaren. 

Inmiddels kampt bijna 35% van de bedrijven hiermee. Met name 

bij uitzendbureaus (59%) speelt dit probleem. 
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Tekort aan arbeidskrachten is een remmende factor voor groei
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*De Conjunctuurenquête Nederland (Coen) is een samenwerking van CBS, EIB, KvK, MKB NL en VNO-NCW. 

Deze enquête ondervraagt ondernemers elk kwartaal over onderwerpen als omzet, winst, investeringen, etc. 

Hierbij wordt hen gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende  

kwartaal.
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Ondernemersvertrouwen

Bronnen: CBS
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Vertrouwen stabiel op een hoog niveau

 De zakelijke dienstverlening profiteert van de economische groei in Nederland. Ondernemers in de sector hebben dan ook veel 

vertrouwen. Het ondernemersvertrouwen is iets gedaald, maar staat met 16,4 op een hoog niveau.

Sector Advisory
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Rechtskundige diensten

Bronnen: CBS, ABN AMRO

 De omzet heeft een groeispurt gemaakt in het t6weede 

kwartaal van dit jaar. Ook het derde kwartaal was sterk met 

een groei van 5,3% ten opzichte van het 3e kwartaal van 

vorig jaar.

 Voor de komende periode verwacht een kleine meerderheid 

een verbetering van het economisch klimaat (saldo + 9%). 

Ook wat betreft investeringen (saldo +13%) en 

prijsontwikkeling (saldo +3 is men over het algemeen positief. 

Met name wat betreft de omzet blijft men optimistisch. Het 

percentage ondernemers dat omzetstijging verwacht overtreft 

het percentage dat een afname verwacht met 21%.

 Winstgevendheid laat een grillig patroon zien. De meeste 

ondernemers zien nog steeds de winstgevendheid toenemen 

van hun bedrijf, al lijkt het groeitempo (verder) af te nemen.  
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* verschil tussen het percentage ondernemers dat een toename verwacht ten opzichte van 

het voorgaande kwartaal en het percentage ondernemers dat een afname verwacht –

resultaten uit de Coen-enquête 4e kwartaal 2017                                                         

**oordeel ondernemers over winstgevendheid voorgaand kwartaal (saldo toename –

afname)

Verwachtingen ondernemers*:

Saldo %

Economisch klimaat 9

Omzet 21

Prijzen 3

Personeel 0

Investeringen (geheel 2019) 13

(% omzetgroei) 2019

Sectorprognose 4 %
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Accountancy

Bronnen: CBS, ABN AMRO

 Na een zwakkere periode in 2017 is de omzetgroei weer 

aangetrokken. In de eerste drie kwartalen van 2018 lag deze 

groei op ruim 4%.  

 De verwachtingen van ondernemers voor de nabije toekomst 

zijn zeer positief. De meeste ondernemers verwachten een 

verbetering van het economisch klimaat (saldo +24%). Wat 

betreft de omzet zijn ze nog positiever (saldo + 48%).

 Een ruime meerderheid van de ondernemers geeft aan meer 

te zullen investeren komend jaar (saldo +17%).  

 De winstgevendheid van de accountancy is het laatste 

kwartaal minder sterk gegroeid. Slechts een kleine 

meerderheid (saldo +4%) zag de winstgevendheid toenemen
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* verschil tussen het percentage ondernemers dat een toename verwacht ten opzichte van 

het voorgaande kwartaal en het percentage ondernemers dat een afname verwacht –

resultaten uit de Coen-enquête 4e kwartaal 2017                                                         

**oordeel ondernemers over winstgevendheid voorgaand kwartaal (saldo toename –

afname)

Verwachtingen ondernemers*:

Saldo %

Economisch klimaat 24

Omzet 48

Prijzen 8

Personeel 17

Investeringen (geheel 2019) 17

(% omzetgroei) 2019

Sectorprognose 4%
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Organisatie-adviesbureaus

Bronnen: CBS, ABN AMRO

 De branche laat sterke groeicijfers zien. De laatste vier 

kwartalen ligt de omzetgroei zelfs rond 10%. 

 De ondernemers in de branche zijn optimistisch. Een ruime 

meerderheid verwacht een verdere verbetering van het 

economisch klimaat (saldo +11%) en groei van het 

personeelsbestand (saldo +12%). Vooral wat betreft de 

omzet zijn de verwachtingen zeer positief (saldo +34%). 

 Een ruime meerderheid van de ondernemers geeft aan meer 

te zullen investeren dit jaar (saldo +12%). 

 De winstgevendheid van de branche groeide minder sterk in 

het laatste kwartaal. Slechts een kleine meerderheid van de 

ondernemers zag de winst groeien (saldo +3%). 
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* verschil tussen het percentage ondernemers dat een toename verwacht ten opzichte van 

het voorgaande kwartaal en het percentage ondernemers dat een afname verwacht –

resultaten uit de Coen-enquête 4e kwartaal 2017                                                         

**oordeel ondernemers over winstgevendheid voorgaand kwartaal (saldo toename –

afname)

Verwachtingen ondernemers*:

Saldo %

Economisch klimaat 11

Omzet 34

Prijzen 5

Personeel 25

Investeringen (geheel 2019) 12

(% omzetgroei) 2019

Sectorprognose 6½ %
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Uitzendbureaus

Bronnen: CBS, ABN AMRO

 Uitzendbureaus profiteren van het gunstige economische 

klimaat en dat is terug te zien in de groeicijfers. De afgelopen 

3 kwartalen lag de groei op jaarbasis zelfs boven 11%. De 

vraag is of dat met de personeelstekorten voort kan duren.

 De uitzendondernemers zijn optimistisch. Een meerderheid 

verwacht een verbetering van het economisch klimaat (saldo 

+11%), een toename van de omzet (+27%) en groei van het 

personeelsbestand (+12%).  

 Een meerderheid van de ondernemers geeft aan komend 

jaar meer te zullen investeren (saldo +15%)

 De winstgevendheid van de branche neemt steeds verder 

toe. Het aantal ondernemers dat de winst zag stijgen is veel 

groter dan het aantal uitzendondernemers dat de winst zag 

afnemen (saldo + 21%). 
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* verschil tussen het percentage ondernemers dat een toename verwacht ten opzichte van 

het voorgaande kwartaal en het percentage ondernemers dat een afname verwacht –

resultaten uit de Coen-enquête 4e kwartaal 2017                                                         

**oordeel ondernemers over winstgevendheid voorgaand kwartaal (saldo toename –

afname)

Verwachtingen ondernemers*:

Saldo %

Economisch klimaat 11

Omzet 27

Prijzen 22

Personeel 12

Investeringen (geheel 2019) 15

(% omzetgroei) 2019

Sectorprognose 6½ %
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Beveiliging

Bronnen: CBS, ABN AMRO

 De beveiligingsbranche groeit sterk in 2018. De afgelopen 3 

kwartalen lag de omzetgroei rond 6% op jaarbasis.

 Ondernemers in de branche zijn echter weinig positief over 

omzetgroei in het komend kwartaal (saldo -1%). 

 De omzet steeg, maar de laatste twee kwartalen overtrof het 

aantal ondernemers met een winstdaling ruimschoots het 

aantal ondernemers dat de winst zag toenemen. 
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* verschil tussen het percentage ondernemers dat een toename verwacht ten opzichte van 

het voorgaande kwartaal en het percentage ondernemers dat een afname verwacht –

resultaten uit de Coen-enquête 4e kwartaal 2017                                                         

**oordeel ondernemers over winstgevendheid voorgaand kwartaal (saldo toename –

afname)

Verwachtingen ondernemers*:

Saldo %

Economisch klimaat 0

Omzet -1

Prijzen 17

Personeel 6

Investeringen (geheel 2019) 5

(% omzetgroei) 2019

Sectorprognose 4 %
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Schoonmaak

Bronnen: CBS, ABN AMRO

 Na een moeilijke periode laat de schoonmaakbranche vanaf 

de 2e helft van 2014 gezonde groei zien. Deze groei is dit jaar 

verder versneld. In het derde kwartaal was de omzet meer 

dan 8% toegenomen vergeleken met het 3e kwartaal van 

2017.

 Het is de verwachting van de ondernemers dat de positieve 

ontwikkeling zich voortzet : Een meerderheid is optimistisch 

over het economisch klimaat (saldo +7%), de 

omzetontwikkeling (saldo +13%) en het personeelsbestand 

(saldo +14%).  

 Een meerderheid van de ondernemers geeft aan meer te 

zullen investeren komend jaar (saldo +7%).

 Met de toename van de omzet neemt ook de 

winstgevendheid toe. Een ruime meerderheid van de 

ondernemers rapporteerde afgelopen kwartaal een 

toegenomen winst (saldo + 13%). 

5

Sector Advisory

* verschil tussen het percentage ondernemers dat een toename verwacht ten opzichte van 

het voorgaande kwartaal en het percentage ondernemers dat een afname verwacht –

resultaten uit de Coen-enquête 4e kwartaal 2017                                                         

**oordeel ondernemers over winstgevendheid voorgaand kwartaal (saldo toename –

afname)

Verwachtingen ondernemers*:

Saldo %

Economisch klimaat 7

Omzet 13

Prijzen 13

Personeel 14

Investeringen (geheel 2019) 7

(% omzetgroei) 2019

Sectorprognose 4 %
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Omzetontwikkeling 2007 - 2019

Bronnen: CBS
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Omzetgroei uitzendbureaus spectaculair

 De zakelijke dienstverlening heeft, als conjunctureel gevoelige sector, veel last gehad van de crisis van 2008-

2009. De sector profiteert nu sterk van de economische groei in Nederland waardoor alle deelbranches de crisis 

(ver) achter zich hebben gelaten. De absolute uitschieter is de branche van uitzendbureaus die al in 2017 een 

verdubbeling van de omzet (nominaal) noteerde vergeleken met 2005. 
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Economisch nieuws van ABN AMRO 

Bronnen: ABN AMRO
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ABN AMRO - Insights
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https://insights.abnamro.nl/2018/12/visie-op-nederland-2019-minder-sterke-groei/
https://insights.abnamro.nl/2018/12/personeelstekorten-gaan-nu-echt-pijn-doen/
https://insights.abnamro.nl/2018/11/seinen-blijven-op-groen-voor-alle-sectoren/
https://insights.abnamro.nl/2018/10/detacheringsbranche-in-beeld/


In de media

Bronnen: NRC Handelsblad, Het Financieele Dagblad, CBS, CPB
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https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/20/arbeidsmarkt-werkloosheid-lager-dan-voor-crisis-meer-ouderen-werken-a3126566
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/48/4-op-de-10-zzp-ers-vijf-jaar-na-start-nog-zzp-er
https://www.cpb.nl/december-raming-2018-economische-vooruitzichten-2019
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/21/nieuwe-stap-hoekstra-tegen-accountants-a2755963
https://fd.nl/ondernemen/1275697/behoudende-advocaat-laat-stukje-bij-beetje-de-technologie-toe
https://fd.nl/economie-politiek/1278658/ondernemer-gaat-minder-betalen-voor-kleine-vorderingen


Appendix – Contactgegevens, disclaimer en extra informatieA

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen 

aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan 

onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het gebruik van tekst en/of cijfers uit deze publicatie is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. 

©ABN AMRO, december 2018

Voor meer sectorkennis, zie abnamro.insights.nl en volg ons op via ABNAMROSectorkennis


