Kwartaalupdate

ALS
DE LENTE
KOMT…
“Als de lente komt”. Het is de titel van een vrolijk liedje dat het lentegevoel
oproept. Helaas, de werkelijkheid ziet er wat anders uit. We hebben namelijk
te maken met een fundamentele onzekerheid. Dankzij de Russische inval
in Oekraïne, de hoge energieprijzen en het algemeen stijgend prijspeil. Die
fundamentele onzekerheid leidt vaak tot een vleugje somberheid. Terug te zien
in het afzwakkende consumentenvertrouwen.
Onze economie lijkt een stootje te kunnen hebben. Hebben we niet gezien dat
zelfs een pandemie als corona, niet eens in staat is om onze economie te laten
stilstaan?
Dus, laten we ervan uitgaan dat de ongewoon hoge inﬂatie er één
is van tijdelijke aard, en dat de lentezon zorgt voor een herstel in
consumentenvertrouwen.

ONZEKERHEID
OVER DE
ECONOMIE.

Hoe is het gesteld met
het consumentenen producentenvertrouwen?

Hoewel het producentenvertrouwen
onverminderd hoog is, blijkt ‘de consument’
minder vertrouwen te hebben in economische vooruitzichten. Consumenten
waren in de maand maart voor de zesde maand op rij minder positief dan de
maand ervoor. Daarmee komt het consumentenvertrouwen een stuk onder
het gemiddelde. Voor het eerst speelt de oorlog in Oekraïne een rol. Voor
producenten lijkt er niet zoveel aan de hand. Ondanks hogere energieprijzen
en grondstofkosten, zijn producenten onverminderd positief.

Consumenten- en producentenvertrouwen?
Gemiddelde van de deelvragen

Zorgen over
inﬂatie.

De oorlog in Oekraïne
raakt ook ons steeds dieper.
De heftige beelden van oorlogsslachtoffers lijken alleen maar gruwelijker te
worden. Leegstaande gebouwen worden omgetoverd tot verblijfslocaties voor
gevluchte Oekraïners. Daarnaast merken we het ook in onze portemonnee. De
hoge energieprijzen zorgen voor een ongekend hoge inﬂatie. Alleen al in maart
bedroeg deze 11,9% ten opzichte van de maand maart 1 jaar geleden. Ook in
de industrie is de inﬂatie merkbaar. Daar kwam de gemiddelde prijsstijging uit
op maar liefst 20%. Bij tuinbouwers, die in kassen werken, is het nog ernstiger.
De hoge gasprijs doet sommigen al besluiten om het werk helemaal stil te
leggen.
Voor het komende jaar wordt verwacht dat naast de energieprijzen vooral de
prijzen van voedsel en grondstoffen zullen doorstijgen.
In de onderstaande graﬁek is de inﬂatieontwikkeling weergegeven. De meest
actuele stand van de maand maart is er nog niet in opgenomen.

TVL steun
komt uit op
ruim 8,5
miljard euro.
Hoewel de deﬁnitieve afrekeningen
nog verwerkt dienen te worden, heeft de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) bekendgemaakt dat in totaal ruim 8,5
miljard euro is uitgekeerd aan steun ter dekking
van de vaste lasten (TVL). Deze TVL steun is
toegekend aan zo’n 167.000 ondernemers. In
het eerste kwartaal van 2022 waren er nog altijd
zo’n 39.000 ondernemers die de TVL hebben
aangevraagd. In het laatste kwartaal van 2021
waren dat nog zo’n 68.000 ondernemers.
De top 3 aanvragers zijn restauranthouders,
taxibedrijven en landbouwers.
De TVL is gesloten per jongstleden april.

Hoe ga jij
als ondernemer
om met hybride
werken?
Twee jaar lang was het advies; werk thuis als je kunt. Het doel hiervan was
helder. Om het coronavirus geen kans te geven. We zijn nu op een punt
aangekomen dat het advies veel eerder een verzoek wordt. De minister van
Economische Zaken – Karien van Gennip – stimuleert zowel werkgevers als
werknemers om afspraken te maken over het gedeeltelijk thuis werken, ofwel
hybride werken.

Openbaar vervoer
reizigers werken het
liefst thuis.
Uit het mobiliteitsonderzoek van het
onderzoeksbureau Newcom blijkt dat van de
in totaal 1,9 miljoen forenzen in Nederland
maar liefst 1,5 miljoen mensen tot 2 dagen wil
blijven thuiswerken. Bij diegenen die reizen met
openbaar vervoer is de wens nog nadrukkelijker
aanwezig. Tweederde van hen wil liever minder
reizen. Van de autoforenzen is het iets meer
dan de helft die minder willen reizen.

Voordelen van thuiswerken?
Hogere productiviteit
Minder reistijd
Lagere reiskosten
Privé / werk prima te combineren

Voordelen van werken op kantoor?
Gemakkelijkere communicatie
Werkplezier door collega’s
Eenmaal thuis, is het werk ook echt werk

Maatschappelijk zijn er duidelijke voordelen waardoor het ministerie van
Economische Zaken aanmoedigt om te kijken of hybride werken een optie is.

De belangrijkste
maatschappelijke voordelen?
Minder auto’s op de weg
Minder ﬁles, minder uitstoot
Hoger welzijn door keuzevrijheid van medewerkers
Minder grote kantoorgebouwen nodig

ENERGIEBESPARING
IN JE BEDRIJF?
Als je een grootverbruiker bent van elektriciteit (50.000kWh) of gas
(25.000m3), dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen
in te voeren. Maar ook als je geen grootverbruiker bent, loont het om
energiebesparingen door te voeren. Zeker nu de energieprijzen torenhoog zijn.
We zetten graag enkele tips op een rijtje.

Verlichting
LED lampen zijn zuinig. Dus waar je nog geen LED lampen
hebt (kijk ook eens naar de ouderwetse TL lampen?)
vervang ze dan.

Isolatie
Vooral als je eigenaar bent van vastgoed, kijk dan eens of je
nog wat extra isolerende maatregelen kunt treffen. Vooral bij
wat oudere bedrijfsruimtes / bedrijfshallen is snel veel winst
te behalen.

Verwarmings- en koelingssystemen
Hoe hoog is het rendement van je verwarmings- en /
of koelsysteem? Oudere systemen behalen niet altijd
het beste rendement. Het kan best interessant zijn om
je oude verwarmingssysteem te vernieuwen.

Automatische melders en tijdklokken
Het gebeurt nog vaak dat verlichting en temperatuur niet
ﬂexibel in te stellen is. Met zoveel nieuwe technologie voor
handen is het gemakkelijk om een ruimte alleen te verlichten
als er ook daadwerkelijk iemand is. Dat geldt ook voor de
ﬂexibiliteit in temperatuur.

Alternatieve energie
Heb je al eens nagedacht over de aanleg van zonnepanelen?
Of de aanleg van een warmtepomp in plaats van een
aardgasgestookte ketel? Juist nu kan dat interessant zijn.

Vaste thuiswerkdag
Als je in staat bent om je medewerkers op kantoor
op dezelfde dag te laten thuiswerken, dan kun je veel
besparen op je verwarmings- en verlichtingskosten.

Extra tip!
Het is ook altijd goed om eens energieadvies in te
winnen bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is.

De ene
laadpaal
is de andere
niet.
Welke
laadpaal plaats jij
bij je bedrijf?
Fase 1 of Fase 3?
Een fase 1 laadpaal laadt je auto langzaam op. Een fase 3 laadpaal gaat een
stuk sneller. Echter dien je dan ook wel een stroomvoorziening te hebben die
daarin kan voorzien. Bij kleinere (particuliere) meterkasten dient daarvoor een
‘verzwaring’ plaats te vinden.

Hoeveel ampère?
In principe geldt ook hier; hoe meer ampère, hoe sneller de laadtijd.
Het volgende schema geeft duidelijkheid.

Aanbevolen meterkastaansluiting

Laadpaal
Stopcontact (2.3 kW)

1x25A

1-fase 16A (3.7 kW)

1x35A

1-fase 32A (7.4 kW)

3x35A

3-fase 16A (11 kW)

3x25A

3-fase 32A (22 kW)

3x50A

Hoe lang is de laadtijd?
Het vermogen van je laadpaal heeft een grote invloed op de laadtijd van je
auto. Dat geldt ook voor de ‘zwaarte’ van de accu van je elektrische auto.
Om een vergelijk te kunnen maken gaat het onderstaande staatje uit van een
zware 74 kWh accu zoals gebruikt in een Tesla model 3 Long Range.

74 kWh accu (Tesla model 3 Long Range)
1-fase 16A (3,7 kW): 74 kWh / 3.7 kW = 20 uur
1-fase 32A (7.4 kW): 74 kWh / 7.4 kW = 10 uur
3-fase 16A (11 kW):

74 kWh / 11 kW = 6 uur en 44 minuten

3-fase 32A (22 kW):

74 kWh / 22 kW = 3 uur en 22 minuten

3 laadpalen voor
je bedrijf.
1.
Evbox BusinessLine Satellite

2.
Alfen Eve Double Pro-line

3.
Wallbox Pulsar Plus

LAAT EENS
WAT VAN JE
HOREN.
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