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Voor mijn zomervakantie kwam de nieuwe Economische Barometer van 
2021 binnen, de jaarrapportage van Koninklijke VHG. Hieruit blijkt iets 
wat wij met zijn allen allang weten: het gaat goed met de hoveniers-
branche. Het gemiddelde resultaat per fte lag in 2021 iets onder de 
€ 10.000 (€ 9.327, om precies te zijn). Dit is meer dan een verdubbeling   
ten opzichte van 2019. In het rapport van VHG valt verder te lezen: ‘Dit 
positieve resultaat is een gevolg van een gestegen bruto omzet 
(€ 105.620 euro per fte) en bijna gelijk gebleven kosten. Er werd wel iets 
meer besteed aan de inkoop van goederen. Opvallend is dat er net als in 
2020 gemiddeld minder werk werd uitbesteed dan voor de 
coronapandemie.’

Daarbij stipt dit rapport ook pijnlijk aan dat zelfstandigheid duur wordt 
betaald. Kleine hoveniers op de particuliere markt (1-3 fte) hadden in 
2021 een heel laag winstresultaat per fte. Met € 392 is dit het laagste 
niveau sinds de introductie van het jaaronderzoek in 2013. Verder lezen 
we: ‘Vergeleken met andere referentiegroepen heeft deze groep ook 
de laagste bruto (€ 69.909 per fte ) en netto omzet (€ 41.222 per fte).’ 

Opmerkelijk is dat deze groep in 2020 een hogere winst wist te behalen 
(€ 9.399) dan het branchegemiddelde (€ 6.057). In 2021 scoren kleine 
hoveniers lagere bruto omzetten bij bijna gelijkblijvende kosten én meer 
uitbesteed werk.

Al met al mooie ontwikkelingen in de hoveniersbranche, maar ik wil als 
ondernemer wel meegeven dat als je winst per fte nog geen 400 euro is, 
je wellicht beter in loondienst kunt gaan. De eenmalige hoveniersbonus 
voor hoveniers in loondienst bedroeg dit jaar € 300. En dat is zonder 
administratie, offertes schrijven en alle andere randzaken die voor 
ondernemers soms wat minder leuk zijn.
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