
Augustus 2008 
 
 
 
 

 
 
Ambachtelijke bedrijven zijn een onmisbare en kleurrijke schakel in de Nederlandse 
economie. Deze bedrijven zijn meestal kleinschalig van opzet. Vakmanschap, ondernemer-
schap en klantgerichtheid gaan hand in hand. Door het arbeidsintensieve karakter zorgen 
de bedrijven voor een fors aantal arbeidsplaatsen. Deze zijn te vinden in tal van branches: 
van banketbakkers en slagers tot schoonheidsspecialisten en pedicures; van dakdekkers en 
stratenmakers tot goud- en zilversmeden; van schoenmakers en zadelmakers tot glazeniers 
en opticiens. 
 
 
 
Inleiding 
 
Een gezonde toekomst van ambachtelijke 
bedrijvigheid vereist inzet op verschillende 
niveaus. Allereerst de inzet van de individuele 
bedrijven en hun medewerkers zelf; 
daarnaast ook van hun ondernemers- en 
werknemersorganisaties. De kleinschaligheid 
van de bedrijven en de vaak beperkte 
omvang van de branches en hun organisaties 
stellen echter grenzen aan de mogelijkheden. 
Sommige knelpunten kunnen beter worden 
opgelost wanneer de branches de handen 
ineen slaan en álle betrokkenen, dus niet 
alleen de leden van de ondernemers- en 
werknemersorganisaties, daaraan bijdragen. 
Alleen zo kan in sommige gevallen het 
vereiste (financiële) draagvlak voor 
branchebrede activiteiten worden gecreëerd. 
Denk bijvoorbeeld aan het overbruggen van 
de kloof tussen onderwijs en beroepspraktijk. 
Of aan brede promotie van de ambachtelijke 
producten en diensten. Ook kan behoefte 
bestaan aan meer inzicht in 
brancheontwikkelingen en om deze in 
gunstige zin te beïnvloeden.  
 

 

Voor ambachtelijke branches die voor dit 
soort gemeenschappelijke uitdagingen staan, 
kan aansluiting bij het Hoofdbedrijfschap 
Ambachten - het HBA - het overwegen waard 
zijn. 
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Doel en werkingssfeer 
 
Het HBA zet zich in voor een gezonde 
ambachtelijke sector. In economisch én 
sociaal opzicht. Het HBA helpt branches en 
bedrijven zich aan te passen aan 
veranderende marktomstandigheden en aan 
actuele eisen op het gebied van kwaliteit, 
milieu, arbeidsomstandigheden en 
technologische vernieuwing. Ook investeert 
het HBA veel tijd en geld in zaken die voor de 
toekomst van het ambacht wezenlijk zijn, 
zoals vooropleidingen en (bij)scholing. Het 
HBA wil dat meer mensen de weg weten te 
vinden naar de ambachtelijke bedrijven. Niet 
alleen als consument maar ook als 
werknemer en ondernemer. 
 
Zo’n veertig ambachtelijke branches, met in 
totaal bijna vijfenzeventigduizend 
ondernemingen en ruim een kwart miljoen 
arbeidsplaatsen, hebben zich inmiddels 
aangesloten bij het HBA.  
 
 



2 Aansluiting bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten 

Organisatie en financiering 
 
Het HBA heeft een wettelijke verankering 
waarin taken en bestuur zijn geregeld. Het 
HBA richt zich op het gemeenschappelijke 
belang van de aangesloten branches en het 
stimuleert daarnaast bedrijven ook het 
algemeen belang in het oog te houden.  
Bijvoorbeeld door wet- en regelgeving te 
vertalen naar de bedrijfspraktijk. Het HBA 
wordt bestuurd door vertegenwoordigers 
van ondernemers (MKB-Nederland, 
Vereniging VNO-NCW, Klein Bedrijf 
Nederland, Raad Nederlandse Detailhandel) 
en van werknemers (FNV en CNV). Het 
bestuur wordt ondersteund door een 
professioneel secretariaat. 
Het HBA is een publiekrechtelijk orgaan, geen 
vereniging waarvan bedrijven naar eigen 
inzicht lid kunnen worden of hun 
lidmaatschap weer kunnen opzeggen. De 
activiteiten van het HBA worden dan ook niet 
betaald door vrijwillige contributies, maar 
door verplichte bijdragen die alle bedrijven 
binnen de werkingssfeer van het HBA moeten 
betalen. Daardoor is het financiële draagvlak 
voor gemeenschappelijke activiteiten 
gewaarborgd. 
 
Het bestuur bepaalt de hoogte van deze 
jaarlijkse heffingen. Het is onder bepaalde 
voorwaarden ook mogelijk om voor een 
branche een aparte commissie in te stellen. 
Deze commissie kan dan plannen voor de 
eigen branche ontwikkelen, bijvoorbeeld een 
promotiecampagne. Deze activiteiten kunnen 
via bijzondere bestemmingsheffingen 
worden gefinancierd. Zo kunnen branches 
eigen activiteiten ontplooien onder de 
paraplu van het HBA. Belangrijke voorwaarde 
is wel dat de vertegenwoordigers van de 
betrokken branche voldoende representatief 
zijn. 
Overigens hebben leden van erkende 
ondernemersorganisaties recht op een 
korting op de HBA-heffing.  
 
 
Voorbeelden van HBA-activiteiten 
 
Het HBA zet zich in voor zaken die álle 
aangesloten branches aangaan. Daarnaast 
biedt het ook mogelijkheden om 
branchespecifieke producten en diensten te 
ontwikkelen: hetzij door vertaling van 

generieke producten in maatwerk voor een 
branche, hetzij door voor specifieke branches 
afzonderlijke activiteitenplannen op te 
stellen. 
 
Voorbeelden zijn: 
‐ Branchestructuuronderzoek, inclusief 

toekomstverkenningen 
‐ Verbeteren van de organisatorische 

infrastructuur van branches 
‐ Overbruggen van de kloof tussen 

onderwijs en beroepspraktijk 
‐ Bevorderen instroom ambachtelijk 

beroepsonderwijs 
‐ Ontwikkelen van 

managementinstrumenten 
‐ Opstellen van branchecodes: 

branchespecifieke standaarden voor 
kwaliteit, arbo, hygiëne, energie en 
milieu waaraan branchegenoten zich 
kunnen spiegelen en optrekken 

‐ Bevorderen van toepassingen van 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT) 

‐ Collectieve promotie en 
imagocampagnes. 

 
 

 
 
 
Aansluiting bij het HBA 
 
Het HBA bestrijkt alleen de branches die zich 
hebben aangesloten. Maar het staat open 
voor andere ambachtelijke branches. Een 
belangrijk voordeel van aansluiting is het 
collectieve draagvlak voor de financiering van 
brancheactiviteiten. Alle bedrijven betalen 
immers mee. Het ‘liftersprobleem’ waar veel 
brancheorganisaties mee te maken hebben 
(dat wil zeggen: niet-georganiseerden delen 
de lusten maar niet de lasten), is daarmee 
goeddeels opgelost. Dit betekent uiteraard 
ook dat de vruchten van de 
gemeenschappelijke inspanningen ook aan 
álle bedrijfsgenoten, georganiseerden én 
niet-georganiseerden, ten goede moeten 
komen. 
 



3 Aansluiting bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten 

Wanneer is aansluiting af te raden 
of onmogelijk? 

De drie belangrijkste voorwaarden voor 
aansluiting zijn: 
• het goed onderbouwen van nut en 

noodzaak van aansluiting: wat is de 
toegevoegde waarde van een publieke 
instelling als het HBA voor de betrokken 
branche; 

 
• Behoefte om alleen de leden van private 

organisaties meer diensten te verlenen 
• Het HBA dient vooraf als heffingsmachine 

om private organisaties financieel te 
steunen 

• voldoende representatief draagvlak van 
ondernemers en werknemers in de 
branche voor aansluiting bij het HBA; • De organisatiegraad van ondernemers is 

gering • een voldoende scherpe omschrijving van 
de aard en omvang van de 
desbetreffende branche.  

• Er bestaat onvoldoende steun bij 
ondernemers- en werknemersorganisaties 

• De branche is moeilijk scherp te 
definiëren, zodat onduidelijk is welke 
bedrijven er onder vallen 

 
 
Wanneer is aansluiting bij het HBA 
het overwegen waard? 

• Onvoldoende bereidheid beleid te 
verantwoorden en toezicht te accepteren 

 • Geen bereidheid te functioneren in 
samenwerkingsverband van ondernemers 
en werknemers. 

• het betreft een ambachtelijke branche 
• de branche kent veel midden- en 

kleinbedrijf  
• de branche is voldoende scherp te 

omschrijven zodat duidelijk is welke 
bedrijven ertoe behoren 

 
Uit het HBA treden? 
 

• er zijn belangrijke taken die de 
individuele bedrijven en 
brancheorganisaties niet aankunnen en 
die de overheid laat liggen 

Uittreding van een branche - als geheel, dus 
niet ondernemingsgewijs! - is simpel.  
Wanneer is het een optie: 
1. als er op een gegeven moment 
onvoldoende organisatorische 
representativiteit ontstaat 
(brancheorganisatie is te klein geworden): 
dan stelt de wetgever dat de branche bij 
gebrek daaraan op den duur niet meer te 
handhaven is binnen het HBA. 

• de branche heeft met name behoeften 
op terreinen waarop het HBA actief is 

• er bestaat overeenstemming tussen 
organisaties van ondernemers en 
werknemers dat daaraan meer gedaan 
moet worden in een duurzaam 
samenwerkingsverband  2. als representativiteit wel voldoende is, 

maar de betrokken brancheorganisatie zelf te 
kennen geeft uit te willen treden. 

• de branche kent - met name aan 
ondernemerszijde - een redelijke 
organisatiegraad   

• acceptatie van controle op de besteding 
van gelden die via verplichte heffingen 
zijn verkregen 

In beide gevallen zal de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, na advies van de 
Sociaal-Economische Raad, de aanvraag tot 
uittreding moeten goedkeuren. Dit kan enige 
maanden in beslag nemen. 

• de bereidheid om met andere 
ambachtelijke branches samen te werken 

• de bereidheid om het beleid tegenover 
branchegenoten en overheid te 
verantwoorden. 
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Hoofdbedrijfschap Ambachten in 
het kort 

 
‐ Het HBA wil stimuleren, niet dwingen. 

Het HBA maakt daarom zo min mogelijk 
gebruik van zijn bevoegdheid bindende 
regels vast te stellen. 

 
Het HBA zet zich in voor een gezonde 
economische en sociale ontwikkeling van 
ambachtelijke branches. Bijna 40 branches 
hebben zich inmiddels bij het HBA 
aangesloten. 

 
‐ Het HBA staat open voor toetreding van 

andere ambachtelijke branches. De 
betrokken ondernemers- en 
werknemersorganisaties moeten daartoe 
een verzoek indienen bij de SER. 

 
‐ Het HBA richt zich op zaken die de 

mogelijkheden van de individuele 
bedrijven en die van organisaties van de 
betrokken ondernemers en werknemers 
te boven gaan.  

 
‐ Belangrijke voorwaarden voor inwilliging 

van zo’n verzoek zijn: 
- voldoende draagvlak binnen de 
betrokken branche;   

‐ Het HBA is actief op terreinen als: 
managementinstrumenten op 
branchemaat; beroepsopleidingen; 
branchestructuuronderzoeken; 
branchecodes (vertaling van regelgeving 
naar de praktijk); promotie.  

- onderbouwing van nut en noodzaak 
van aansluiting bij het HBA;  
- duidelijke omschrijving van betrokken 
branche. 

 
 

  
‐ Het HBA ondersteunt niet alleen het 

ambachtelijke bedrijfsleven als geheel 
maar het biedt ook mogelijkheden voor 
maatwerk voor elk van de aangesloten 
branches.  

 
Meer weten? 

 
‐ Het HBA wordt door het bedrijfsleven zelf 

gefinancierd via heffingen die jaarlijks 
aan alle bedrijven binnen hun 
werkingssfeer worden opgelegd.  

 
‐ Het HBA wordt bestuurd door 

vertegenwoordigers van ondernemers- 
en werknemersorganisaties onder leiding 
van een onafhankelijk voorzitter. 

 
‐ Omdat de georganiseerde ondernemers 

naast de heffing van het schap ook 
contributie betalen aan hun 
ondernemersorganisatie, hebben zij recht 
op een korting op de HBA-heffing.  

 
‐ Het HBA is een publieke instelling, geen 

particuliere vereniging. Bedrijven binnen 
de werkingssfeer vallen van rechtswege 
onder het HBA, zoals burgers onder de 
gemeente waar ze wonen.  

 
‐ Het HBA zet zich als publieke instelling in 

voor àlle, dus niet alleen voor de 
georganiseerde, branchegenoten.         
De resultaten staan daarom ook aan alle 
bedrijfsgenoten ter beschikking.  

 
 
Voor nadere informatie  
kunt u contact opnemen met: 
drs. J.W. Nelson, algemeen secretaris, 
telefoon 079 3161111 / j.nelson@hba.nl  
 
of 
 
drs. H.A.A. Scholtz, plv. algemeen secretaris 
telefoon 079 3161111 / h.scholtz@hba.nl  
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