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BDO BRANCHEGROEP BOUW
De Nederlandse bouwsector
De afgelopen jaren zijn voor de Nederlandse bouwsector turbulent geweest. Aanhoudende
prijsdruk (zeker in de aanbestedingsmarkt), uitstel van de opstart van bouwprojecten en forse
tegenvallers in de uitvoering van projecten hebben in afgelopen jaren geleid tot talrijke verliesgevende exploitaties en vele faillissementen in de bouwsector. Op dit moment lijkt het sentiment
echter te keren en voor de komende jaren wordt er, in ieder geval voor de sector als geheel,
weer een (beperkte) groei van de Nederlandse bouwproductie verwacht.
Dat in dit geval ‘één zwaluw nog geen zomer maakt’ moge duidelijk zijn. Om structureel succesvol
te kunnen opereren staat de bouwsector voor een aantal grote uitdagingen. Dit betreft onder
meer het meer klantgericht en innovatief gaan opereren, het verbeteren van de operationele
beheersing, het terugdringen van faalkosten en, last but not least, het in balans brengen van
operationele risico’s en de opbrengsten. Het is dan ook belangrijk om tijdig in te springen op
actuele ontwikkelingen en hier overwogen uw organisatie en werkwijzen op aan te passen om
u voldoende en positief te kunnen onderscheiden van uw concurrenten.
BDO Branchegroep
De branchegroep bouw van BDO beschikt over veel kennis en ervaring van de Nederlandse
bouwsector. Wij bedienen van oudsher talrijke ondernemingen in de bouwsector, waaronder
aannemingsbedrijven, projectontwikkelaars, onderaannemers, toeleveranciers en installatiebedrijven. Dit multidisciplinaire team combineert expertise op het gebied van accountancy,
fiscaliteiten, financieringen, bedrijfsadministratie, projectwaardering en diverse organisatorische
vraagstukken met kennis en ervaring van de bouwsector. Wij kunnen u hierdoor als geen ander
ondersteunen bij de vraagstukken in uw onderneming.
BDO pakt uw vraagstukken multidisciplinair aan, is proactief en van nature pragmatisch
ingesteld. We hebben nauwe contacten met de directie en het (financieel) management van
een groot aantal bouwondernemingen. Hierdoor zitten we dicht op de ontwikkelingen in de
sector, kunnen we effectief en pragmatisch werken en een echte gesprekspartner zijn. Daarnaast zijn we bij veel familiebedrijven actief. Van oorsprong ligt daar een grote kracht van ons.
Deze ervaringen en onze kennis van de sector zijn dan ook een unieke combinatie. Tevens
hechten wij er veel waarde aan om langdurige, persoonlijke relaties op te bouwen.
Onze specifieke kennis en ervaringen in de bouwsector vindt u onder meer terug in:
 Organisatie van bouwcircles: Het nuttige met het aangename combineren.
BDO organiseert op verschillende plekken in het land informatieve bijeenkomsten voor
zowel klanten als overige relaties. Tijdens deze Bouwcircles worden ondernemers en
managers met elkaar in contact gebracht en wordt, aan de hand van specifieke
onderwerpen, onderling kennis uitgewisseld en ervaringen gedeeld.
 Uitvoeren van brancheonderzoek, waaronder ‘Het geheim van de uitblinkers - Succesfactoren
in de Nederlandse bouwsector’: Wat is het geheim van bouwondernemingen die in afgelopen jaren ondanks de turbulente marktomstandigheden jaar in jaar uit toch goed hebben
gepresteerd? In ons rapport worden de relevante succesfactoren nader uitgediept.
Meer informatie
Voor meer informatie over de BDO Branchegroep Bouw of een vrijblijvend kennismakingsgesprek met één van ons, kunt u contact opnemen met het secretariaat (Patricia Vondeling)
van de Branchegroep Bouw via bouw@bdo.nl of 0172 – 53 53 00. Wij komen graag bij u langs!
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Projectbeheersing
 Hoe optimaliseer ik de resultaten
op mijn projecten?
 Hoe verbeter ik de samenwerking
binnen de projectteams?
 Hoe verbeter ik het inzicht in
projectresultaten?
 Hoe verbeter ik de kwaliteit van
offerte-/ projectcalculaties?
Management informatie
 Hoe komt onze strategie
terug in onze management
informatie?
 Waardoor worden verrassingen in management
informatie veroorzaakt?
 Wat is de onderliggende
reden dat onze prognoses
niet altijd uitkomen?
Personeelsmanagement
 Hoe werk ik optimaal met
een flexibele schil?
 Hoe ontdek en ontwikkel ik
de kwaliteiten en talenten
van mijn medewerkers?
 Hoe zorg ik ervoor dat mijn
personeelskosten beheersbaar blijven?

Accountancy

Rendementsverbetering
 Hoe presteer ik ten opzichte
van andere ondernemingen?
 Op welke deelgebieden valt
in mijn geval winst te behalen?
 Waarin onderscheid ik mij
van mijn concurrenten?
 Welke doelen stel ik en hoe
monitor ik de voortgang hierop?

Financiering
 Welke alternatieve financieringsvormen zijn er voor project en
bedrijfsvoering?
 Welke risico's loop ik vanuit
mijn financieringsafspraken en
zijn deze te elimineren?
 Wat kan ik doen aan de voorfinanciering op projecten?
Risicomanagement
 Wat zijn de belangrijkste risico’s
binnen mijn bedrijfsvoering?
 Wat zijn de mogelijkheden om
eventuele schade te voorkomen?
 Hoe zorg ik er voor dat ik alert
blijf voor ‘nieuwe’ risico’s?
 Hoe bind ik ZZP’ers zonder fiscaal
/ juridische risico’s te lopen?

Consultancy

Fiscaal

ONZE DIENSTVERLENING IN
ÉÉN OOGOPSLAG
Accountancy
 Verzorgen/outscourcing van de financiële administratie
 Verzorgen van (tijdelijke) administratieve ondersteuning
 Opstellen van jaarrekeningen en (liquiditeits)begrotingen
 Inrichten/optimaliseren van managementinformatie
 Verzorgen /optimaliseren van projectadministraties
 Rendementsonderzoek / efficiency verbetering
Audit & Assurance
 Controle van jaarrekeningen
 Controle van jaarcijfers bouw- en ontwikkelingscombinaties
 Advisering over de financiële positie
 Optimalisatie van administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)
 Beoordelen van de betrouwbaarheid van managementinformatie
 Beoordeling van de kwaliteit van resultaatinschattingen
Belastingadvies
 Uitvoeren van btw- en loonheffingenscans
 Opstellen aangiften (o.a. vennootschaps- en inkomstenbelasting)
 Advisering inzake optimalisatie btw en overdrachtsbelasting
 Advisering over en aanvraag van milieusubsidies (o.a. EIA en MIA)
 Fiscaal vriendelijk belonen (inclusief de werkkostenregeling)
Legal
 Advisering over fusie/samenwerkingsverbanden
 Beoordelen juridische risico’s samenwerkingsverbanden
 Toepassing cao en bedrijfstakpensioenfonds
 Beoordelen impact Wet ketenaansprakelijkheid
 Advisering omtrent procedures op het gebied van arbeidsrecht
 Advisering omtrent arbeidsrelaties ZZP’ers (Wet DBA)
Consultancy
 Risicomanagement/internal audits
 Lean projectondersteuning
 Selectie automatiseringspakketten
 Advisering omtrent bedrijfs-/projectfinancieringen
 Koop-/verkoopbegeleiding ondernemingen
 Talentontwikkeling/aansturing personeel

Over ons
Wij zijn een vooraanstaande Nederlandse accountants- en adviesorganisatie met van oudsher
een sterke positie in de markt van het Nederlandse midden en kleinbedrijf en familiebedrijven.
Wij richten ons op zakelijke dienstverlening en zijn actief op vier gebieden: Audit & Assurance,
Accountancy & Bedrijfsadvies, Belastingadvies en Consultancy.
Onze visie
Bij BDO zijn wij ervan overtuigd dat de basis van het succes van ons en dat van onze klanten ligt
in wederzijds vertrouwen. Alleen zo nemen wij onzekerheden weg en geven wij hen duidelijkheid
en inzicht. Wij geloven dat alleen vak- en branchekennis hiervoor niet voldoende is. Hoewel ze
zeer belangrijk zijn, zijn cijfers en regels voor ons niet het enige uitgangspunt. Want niet iedereen
is hetzelfde. Niet iedereen heeft dezelfde visie op zijn of haar bedrijfsvoering. Op welke wijze
wij met onze kennis omgaan, verschilt van organisatie tot organisatie, van persoon tot persoon.
Het draait er niet om wat wij allemaal kunnen. Het draait om wat u nodig heeft. Maar ook wie
u nodig heeft. Wij zijn altijd op zoek naar de juiste match, niet alleen vakinhoudelijk, maar ook
persoonlijk. Een betrokken, persoonlijke relatie tussen onze medewerkers en onze klanten is
voor ons de basis van een bestendige vertrouwensband. Het ontwikkelen van deze relatie staat
centraal in alles wat wij doen. Omdat wij begrijpen dat het de mensen zijn die er toe doen.
Ons handelsmerk
Ons doen en laten kenmerkt zich door lokaal ondernemerschap vervlochten in een sterk wereldwijd netwerk. In Nederland werken ruim 2.100 adviseurs vanuit 28 vestigingen verspreid over
het hele land. Ieder van onze vestigingen opereert als onderdeel van en medeondernemer in
deze regio. Onze adviseurs identificeren zich met onze klanten. Ze zijn betrokken en verdiepen
zich in de lokale problematiek en de specifieke kenmerken van uw organisatie. Samen met de
collega-adviseurs en specialisten binnen de BDO-organisatie zorgen wij ervoor dat onze
klanten toegesneden, praktische en kwalitatief hoogstaande oplossingen krijgen voor de
meest uiteenlopende vraagstukken. Doordat wij onderdeel uitmaken van het internationale
BDO-netwerk, staan wij onze klanten ook buiten de landsgrenzen bij met prima adviezen.
Onze klanten
Van DGA tot beursfonds en van het mkb tot de publieke sector, BDO bedient in principe alle
segmenten. Dit uitgangspunt vraagt om de aanwezigheid van brede kennis en flexibiliteit
gecombineerd met het bieden van maatwerk, in de vorm van specialistische expertise, als dat
nodig is. Een deel van onze adviseurs is generalist. In de praktijk stelt de adviseur samen met
onze klant ‘de diagnose’, waarna zo nodig een collega met meer specialistische kennis van
bijvoorbeeld internationaal belastingrecht, een brancheadviesgroep of consultancytak wordt
ingeschakeld om het benodigde maatwerk te leveren. Zo krijgt iedere klant passend advies.
Onze kernwaarden
Vanuit onze vier kernwaarden - persoonlijk, passie, professioneel en pragmatisch - geven wij
in onze werkzaamheden invulling aan onze ambitie om de rol van vertrouwde adviseur en
onafhankelijk accountant te kunnen vervullen, voor onze klanten en het maatschappelijk verkeer.
Wij vertalen dat kortweg in ‘Omdat mensen tellen’.
Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
BDO draagt als organisatie een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat ligt besloten
in de aard van ons vak, maar we voelen en nemen ook verantwoordelijkheid voor het welzijn van
onze werknemers en klanten. Wij doen dit door op een duurzame manier te ondernemen, met
oog voor onder meer de mensen binnen en buiten onze organisatie.
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Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene
aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt aangeraden niet zonder advies van
een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen of een besluit te nemen. Voor het verkrijgen van een
advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt zich wenden tot BDO Accountants & Adviseurs of een van haar
adviseurs. BDO Accountants & Adviseurs en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is
van handelen of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie.
BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk.
In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied
van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy).
BDO Accountants & Adviseurs is een op naam van BDO Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde handelsnaam en wordt
gebruikt ter aanduiding van een aantal met elkaar in een groep verbonden rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder de merknaam
‘BDO’ actief zijn op een bepaald terrein van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy).
BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en
maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms.
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