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Gezonde
voornemens

Nederland
fietsland

2022 in 
getallen

De Nederlandse economie heeft ook bij de start van 2022 nog steeds te 
maken met de effecten van de corona pandemie. Door nieuwe vaccinatie 
mogelijkheden lijkt de beheersing van het virus steeds effectiever te worden. 
Toch hebben de contactbeperkende maatregelen in deze winter opnieuw 
effect op de economische groei. Hoewel het bbp in het vierde kwartaal van 
2021 boven het niveau ligt van voor de pandemie. 
 
Naar verwachting zal de economische groei, volgens het Centraal Plan-
bureau, in 2022 uitkomen op 3,7%. En dat is een stuk hoger dan de groei van 
3% in 2021. Het herstel gaat daarmee nog altijd een stuk sneller dan na de 
financiële crisis.

Met de aftrap van het nieuwe jaar 2022, presenteerde premier Mark Rutte zijn 
nieuwe kabinet. En waar sceptici wellicht twijfels hadden over de belofte van 
‘nieuw elan’ en ‘nieuw leiderschap’, blijkt dat die belofte toch is uitgekomen. 
Zo is er voor het eerst sprake van een gelijke verdeling tussen mannelijke en 
vrouwelijke ministers en staatssecretarissen. Maar meest spraakmakend is 
misschien nog wel het aantrekken van zwaargewichten als Ernst Kuipers en 
Robert Dijkgraaf of jongelingen als Maarten van Ooijen (31 jaar) en Rob Jetten 
(35). 

Dit nieuwe elan en leiderschap zal nodig zijn om de stevige uitdagingen te lijf te 
gaan die we met z’n allen op ons bordje krijgen. Stikstof. Klimaat. Woningen. De 
coronapandemie. Ze zullen alle succes nodig hebben. 

DE NEDERLANDSE 
ECONOMIE IN...

NIEUW ELAN. 
NIEUW LEIDERSCHAP. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
meet elk kwartaal het sentiment en het 
vertrouwen bij ondernemers. Het is geen 
ingewikkelde studie, het komt er namelijk op neer 
of je als ondernemer positief of negatief bent over de 
omzetontwikkeling in het aankomende kwartaal. Het resultaat van positieven 
minus de negatieven, wordt aangegeven in een percentage. 

Hoe het gesteld was met het sentiment in het laatste kwartaal van 2021? Dat 
zie je in de grafiek hieronder. Opvallend is dat de horeca het meest positief is.

‘Meten is weten’. Een gezegde dat vooral bij ons, adviseurs en accountants, 
graag wordt beaamd. En hoewel we steeds meer data proberen vast te leggen 
en te verklaren, is de weg naar verdergaande digitalisering nog lang niet op z’n 
einde. Digitalisering wordt zelfs gezien als één van de grootste aanjagers van 
vooruitgang. Laten we eens kijken op welke wijze je als ondernemer in 2022 
digitale stappen kunt zetten. 

Artificial Intelligence
Dit is misschien wat moeilijker terug 
te vinden in de dagelijkse praktijk. 
Kunstmatige intelligentie? Toch 
neemt het, vaak ongemerkt, al een 
plek in bij je dagelijkse activiteiten. 
Vooral in software en bij online 
toepassingen merk je de voordelen 
van kunstmatige intelligentie. Google 
vaart er wel bij en ook tal van ‘apps’ en online oplossingen maken graag 
gebruik van Artificial Intelligence. 

Misschien dat je de volgende Artificial Intelligence toepassingen herkent?

• chatbots bij het invullen van online documenten of bij ‘vragen’.
• ‘hallo siri’… op je mobiele telefoon
• de routesuggestie door je routeplanner
• gepersonaliseerde boodschappen, wanneer je op Google iets hebt opgezocht

Wellicht kun je je voorstellen dat veel bedrijven al aan het experimenteren 
zijn om Artificial Intelligence in te zetten bij hun service. Bijvoorbeeld bij het 
onderdeel ‘veelgestelde vragen’, of wanneer een volgende onderhoudsbeurt 
uitgevoerd kan worden (predictive maintenance, met een mooi woord).

Distributed Enterprise
Een mooie term die aangeeft 
dat een bedrijf op allerlei wijzen 
is georganiseerd. Thuiswerken? 
Werken op kantoor? Fysiek aan de 
slag? Werken in de cloud? Dit stelt 
eisen aan de fysieke omgeving 
van bedrijven (hoe groot dient een 
kantoor nog te zijn?), maar ook aan 
de virtuele omgeving van een bedrijf, de it-architectuur. Want wat betekent dat 
als medewerkers op elk moment, waar ze zich ook bevinden, toegang dienen 
te hebben tot allerlei systemen en documenten? 

Bedenk maar eens op welke wijze in jouw bedrijf stappen gezet kunnen 
worden om optimaal ‘hybride’ te werken?

Cybersecurity
In de tweede helft van 2021 werden 
enkele toonaangevende Nederlandse 
bedrijven ‘geraakt’ door een 
cyberaanval. Mandemakers Groep 
en VDL lagen wekenlang plat door 
cyberterrorisme. Het gevolg? Een 
schade die opliep tot in de miljoenen. 
Een belangrijke wake-up call voor IT 
professionals die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het IT netwerk en 
de verschillende IT oplossingen. 

Specialisten waarschuwen dan ook dat het de hoogste tijd is om de veiligheid 
van je IT netwerk de allerhoogste prioriteit te maken. 

Duurzaam ondernemen is meer en meer aan de orde van de dag. De wijze 
waarop je als bedrijf omgaat met grondstoffen, energie en uitstoot is niet 
alleen maar weggelegd voor grote ondernemingen. Het is een thema dat ook 
MKB bedrijven raakt. En mocht je nog wat extra overtuiging nodig hebben 
waarom het ook voor jouw bedrijf aan de orde is? Kijk dan eens naar de 
onderstaande 5 voordelen. 

Reputatie
Bedrijven die zich inzetten om duurzaam te ondernemen stralen uit dat ze een 
antenne hebben voor maatschappelijke trends. Bovendien zegt het iets over 
het nemen van verantwoordelijkheid.

Aantrekkelijk als werkgever, 
aantrekkelijk als buurman
Bedrijven die zich maatschappelijk bewust tonen, zijn geliefd als ‘buurman’. En 
deze aantrekkelijkheid straalt ook af op -toekomstige- medewerkers.

Innovatief en leidend
Bedrijven die een ‘mindset’ hebben waarin duurzaamheid serieus genomen 
wordt, staan bekend om hun innovatieve karakter. Het zijn bedrijven die op 
creatieve wijze kijken hoe ze kansen kunnen pakken. Vaak leidend tot een 
voorsprong ten opzichte van concurrenten.

Kostenbesparend
Innovaties en vernieuwingen lijken in eerste instantie vaak een extra aanslag 
te plegen op budgetten. Toch blijkt uit studies, dat bedrijven die gericht 
investeringen in vernieuwingen uiteindelijk enorme kostenvoordelen behalen.

Toekomstbestendig
Als we met z’n allen een beetje opletten op onze aarde, dan hebben ook onze 
kinderen een toekomst. Bedrijven kunnen daarin een prominente rol spelen. 
Dus, al is het niet voor jezelf, duurzaam ondernemen doe je ook voor je 
kinderen.

Een bekende anekdote in de wereld van teamontwikkeling is die van de 
kritische algemeen directeur, die tegen zijn HR directeur zegt; “Wat als we nu 
investeren in onze medewerkers, en ze verlaten het bedrijf?” Waarop de HR 
directeur zegt; “Wat als we het niet doen, en ze blijven?” Het geeft op treffende 
wijze aan hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor de ontwikkeling 
van je medewerkers. 

Misschien dat de volgende 4 stappen ook jou kunnen helpen? 

Start met een persoonlijk ontwikkelplan
Met een persoonlijk ontwikkelplan laat je niet alleen zien dat je ‘ontwikkeling’ 
serieus neemt. Het geeft ook een handige leidraad voor medewerkers op 
welke punten ze zich dienen te ontwikkelen en wat het doel zou kunnen 
zijn van deze ontwikkeling. Het draagt enorm bij aan de motivatie van 
medewerkers.

Geef aandacht aan autonomie
Autonomie is één van de belangrijkste motivators voor medewerkers. Het 
is de vrijheid die wordt ervaren om zelfstandig beslissingen te nemen. Dit is 
vooral van toepassing voor medewerkers die een bijzondere expertise hebben. 
Het laat ook zien dat je hun professionaliteit erkent.

Zet ervaren medewerkers in als mentor
Twee vliegen in één klap. Koppel een jonge junior medewerker aan een 
ervaren medewerker. De oudere medewerker zal zich erkend voelen in 
zijn waarde en de jongere medewerker voelt zich serieus genomen in zijn 
ontwikkeling. Er zit wel een punt van aandacht in. De oudere medewerkers 
dienen op te passen om niet betweterig te zijn, het gaat er juist om dat de 
jongere medewerker vertrouwen krijgt.

Geef de mogelijkheid om te blijven leren
Leren houdt nooit op. Hoe goed je ook bent. Dat geldt ook voor je 
medewerkers. Gelukkig zijn er tal van online platforms waarop je medewerkers 
allerlei cursussen kunnen volgen. En dat kan gaan om vakgerichte 
vaardigheden tot algemene professionele vaardigheden.

Ondernemers 
gaan positief 
het nieuwe 
jaar in...

Zoals blijkt uit onderzoek, zijn we met z’n allen massaal aan het wandelen en 
fietsen geslagen. Een goede zaak. Want zo blijkt buiten bewegen niet alleen 
goed te zijn voor je lichamelijke fitheid, maar ook voor je geestelijke welzijn. 
Dus, als je dan toch goede voornemens aan het maken bent? Dan is het zeker 
te overwegen om te kiezen voor een nieuwe fiets. 

Om je te helpen in de keuze van een nieuwe fiets (we hebben ons even gericht 
op de elektrische fiets omdat die nu eenmaal het populairst zijn), hebben we 
een overzicht gemaakt van de 3 best geteste elektrische fietsen (volgens 
ANWB).

Ook in 2022 staan er tal van sportieve gebeurtenissen op de agenda. Een 
groot aantal van deze evenementen zijn zeker het kijken waard. Dus, noteer 
het maar alvast in je agenda.

www.oovb.nl

LAAT EENS 
WAT VAN JE
HOREN.
Vestigingen 
OOvB adviseurs en accountants

Cuijk

Gildekamp 12

5431 SP Cuijk

Telefoon: 0485 - 316844

E-mailadres: cuijk@oovb.nl

Wijchen

Vijverlaan 21

6602 CX  Wijchen

Telefoon: 024 - 6412471

E-mailadres: wijchen@oovb.nl

Heesch

De La Sallestraat 8

5384 NK Heesch

Telefoon: 0412 - 612818

E-mailadres: heesch@oovb.nl

Uden

Sportlaan 1

5404 NM Uden

Telefoonr: 0413 - 820429

E-mailadres: uden@oovb.nl

Wanroij

Bus 8

5446 PK Wanroij

Telefoon: 0485 - 452817

E-mailadres: wanroij@oovb.nl

De belangrijkste feiten op een rij.

Stappen 
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digitalisering

Duurzaam
ondernemen?

Werk aan de 
ontwikkeling van 
je medewerkers

Misschien dat deze 5 stappen
ook jou overtuigen

Economische 
verwachtingen 
in 2022

Het Bruto binnenlands product zal naar verwachting 3,5% toenemen1.
De krapte op de arbeidsmarkt houdt nog steeds aan. 
Voor 10 werkzoekenden zijn 12 vacatures beschikbaar2.

Overheidsschuld neemt af van 57,5% tot 56,5% van het BBP4.

De koopkracht stagneert vanwege inflatie3.

DOEN! in
2022!

Kwartaal-
update
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Volume; procentuele mutaties jaar op jaar en 2019 = 100

Procentuele mutaties jaar op jaar en bijdragen in procentpunten 
op basis van arbeidsjaren

Bruto binnenlands product

Loonontwikkeling per werknemer (bedrijven)

Procentuele mutaties

Uitvoer Nederland en concurrentiepositie

Ondernemersvertrouwen bedrijfstakken

Sportief  
bezig in  
2022

Olympische Winterspelen

F1 Bahrain Grand Prix

Cycling: 2022 Giro d’Italia

Tennis grand slam: Wimbledon 

Tour de France 

F1 Dutch Grand Prix

WK Voetbal

Van 4 februari tot en met 20 februari worden de 24ste Olympische 
Winterspelen gehouden in de Chinese hoofdstad Peking.

Start nieuwe formule 1 seizoen, Bahrain International Circuit, Sakhir.

De Giro d’Italia dit jaar in Hongarije en Italië.

Wimbledon, het oudste tennistoernooi ter wereld. Wimbledon is een van de 
vier grandslamtoernooien en wordt beschouwd als het meest prestigieuze 
tennistoernooi ter wereld

Het zal voor Kopenhagen de eerste keer zijn dat het als startplaats van de 
Ronde van Frankrijk fungeert; tevens is het de noordelijkste plaats waar de 
Ronde ooit is gestart. De eerste drie etappes vinden plaats in Denemarken; 
na een tijdrit in Kopenhagen volgen er nog een rit op de eilanden Seeland en 
Funen en een rit op het Deense vasteland, Jutland. 

Gaat Max Verstappen weer schitteren op de Dutch Grand Prix van dit jaar?

Het 22e wereldkampioenschap voetbal zal dit jaar in Qatar gehouden worden 
van 21 november t/m 18 december. Het is voor het eerst dat een WK voetbal 
niet in de zomer wordt gespeeld.

4-20
februari

18-20
maart

7-29
mei

27 juni
10 juli

1-24
juli

2-4
september

21 november
18 december

Kalkhoff 
Endeavour 3.B Move
Eindoordeel:

Prijs:

Capaciteit:

Locatie accu:

Actieradius:

Aantal versnellingen:

Type versnellingen:

Remmen:

Motor:

Gewicht fiets:

8,7 (goed/zeer goed)

€ 2699

500 Wh

Inframe

63 km

8 (derailleur)

Shimano Altus

Hydraulische schijfremmen (Shimano) 

Bosch Performance

25,8 kg

1.

CUBE 
Touring Hybrid One 500
Eindoordeel:

Prijs:

Capaciteit:

Locatie accu:

Actieradius:

Aantal versnellingen:

Type versnellingen:

Remmen:

Motor:

Gewicht fiets:

8,5 (goed/zeer goed)

€ 2249

500 Wh

Inframe

72 km

9 (derailleur)

Shimano Alivio 

Hydraulische schijfremmen (Shimano) 

Bosch Active Line Plus

26,5 kg

2.

Vyber 
Ride E1 Special Edition
Eindoordeel:

Prijs:

Capaciteit:

Locatie accu:

Actieradius:

Aantal versnellingen:

Type versnellingen:

Remmen:

Motor:

Gewicht fiets:

8,1 (goed)

€ 1999

504 Wh

Bagagedrager

55 km

7

Shimano Nexus 

Hydraulische schijfremmen (Shimano)

Vyber E-Silence Comfort

27,6 kg

3.

DAT BELOOFT EEN 
MOOIE START.
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Relevante wereldhandel (1)
Uitvoer goederen en diensten (2)
     Binnenlands geproduceerd
     Wederuitvoer
Handelsprestatie (2-1)

Uitvoer goederen en diensten excl. energie
    Binnenlands geproduceerd (3)
    Wederuitvoer
Marktaandeel (3-1)

Prijs
Concurrentenprijs (4)
Uitvoer goederen en diensten
     Binnenlands geproduceerd excl. energie (5)
Prijsconcurrentie (4-5)
     

2020 2021 2022 2023

-9.9
-4.3
-7.0
-0.2
6.3

-4.0
-6.1
-0.9
4.3

-3.0
-2,5
-1.0
-2.0

8.0
6.3
4.2
9.0

-1.6

6.6
5.0
9.0

-2.8

3.0
3.8
3.0
0.0

6.1
4.9
4.7
5.1

-1.1

4.8
4.6
5.1

-1.3

1.4
1.6
1.5

-0.1

3.4
3.1
2.8
3.4

-0.3

3.0
2.7
3.4

-0.7

1.1
0.7
1.4

-0.3

Bron: DNB en ECB.
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Niet-financieel bedrijfsleven

Horeca

Bouwnijverheid

Groothandel en handelsbemiddeling

Delfstoffenwinning

Informatie en communicatie

Vervoer en opslag

Zakelijke dienstverlening

Industrie

Autohandel en- reparatie

Verhuur en handel van onroerend goed

Detailhandel (niet in auto’s)


