
Inflatie ontstaat als sprake is van een algemene stijging van prijzen. Van 
zowel producten als diensten. Het betekent dat je vandaag minder kunt 
kopen voor je euro dan een week geleden. Op dit moment hebben we 
volop te maken met inflatie. Vooral te danken aan de oorlog in Oekraïne 
en algemene grondstoffenschaarste (alhoewel dit laatste wellicht ook 
een effect is van vraag en aanbod). 

Voor ondernemers lopen de inflatiekosten hoger op dan voor de 
gemiddelde consument, zo berekent MKB Nederland. Dat is te danken 
aan de optelsom van hogere prijzen voor brandstoffen, hogere 
inkoopkosten, hogere loonkosten en hogere energiekosten. 

MKB Nederland heeft ook wel een oplossing; namelijk het verlagen van 
belastingen voor werkenden, zodat het besteedbaar inkomen voor de 
Nederlandse consument op niveau blijft. En het geld blijft vloeien naar 
het MKB.

Ongeveer één derde van alle bedrijven geeft aan dat het tekort aan 
arbeidskrachten de bedrijfsvoering belemmert. Vooral ondernemers 
die actief zijn in de horeca en zakelijke dienstverlening hebben er het 
meest last van. Eén op de vier bedrijven zegt ook geremd te worden 
door een tekort aan grondstoffen en materialen. Vooral op korte termijn 
belemmert dit de groei. 

Voor veel bedrijven was de belastinguitstelregeling ten tijde van Corona een 
zegen. Echter, zoals bekend, uitstel is geen afstel. Vanaf 1 oktober dienen 
de uitgestelde belastingen in een periode van 5 jaar terugbetaald te worden. 
Uit de laatste CBS Conjunctuurenquête – bij bedrijven met meer dan 5 
werknemers – blijkt dat de totale schuldenlast is toegenomen. Vooral Horeca-
ondernemers en ondernemers in de cultuur, sport en recreatiesector blijken de 
grootste schuldenlast te hebben. 

Als ondernemer en 
manager vertrouw je graag op bewezen 
modellen. Toch is er zo nu en dan een weten-
schapper of expert die je uitdaagt om eens 
opnieuw te kijken naar de wijze waarop je bedrijf 
is gestructureerd. Dat geldt ook voor bedrijfsprofessor 
Roger Martin. Hij daagt je als ondernemer en manager uit om het anders 
te doen.

Zijn belangrijkste 3 tips delen we graag met je. 

Een zomerse nieuwsbrief. Toch is er van alles aan de 
hand waardoor het economische zomerse zonnetje 
bedekt lijkt door een wat grauwig wolkendek. 

Dus, naast enkele zomerse zaken, 
ook aandacht voor de scherpe 
realiteit van vandaag.

ZORGEN OM 
INFLATIE NEMEN 
VERDER TOE.

Keer de besluitvorming eens om.

Werkcultuur is belangrijker 
dan salaris.

Data is belangrijk. 
Context is belangrijker. 

Schuldenlast 
door Corona 
verder 
gestegen.

Ondernemers harder getroffen door 
inflatie vanwege optelsom aan 
prijsstijgingen.

Tekorten aan 
arbeidskrachten 
en materiaal.

Kwartaal-
update
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Op een 
andere manier 
kijken naar je 
bedrijfsvoering.

In vrijwel elk bedrijf worden beslissingen genomen aan de top. 
Dan is het de bedoeling dat de medewerkers deze beslissingen 
uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat dat op de juiste wijze 
gebeurt, worden tal van managementsystemen toegepast en 
controlemiddelen ingebouwd. Het resultaat, aldus Roger Martin, 
is dat managers vooral bezig zijn met controleren. 

Jammer, aldus de bedrijfsprofessor, omdat de keuze uiteindelijk 
wordt gemaakt door een klant, die helemaal niet bezig is met 
de organisatie van jouw bedrijf. Management zou vooral bezig 
dienen te zijn om te helpen concurrerend te zijn. Dus niet met 
controle. Het advies, luister naar de medewerkers die echt 
klantencontact hebben, die verantwoordelijk zijn voor marketing 
en service.

Natuurlijk wil elke medewerker een fijn salaris. Los van het feit 
dat een goed inkomen de ruimte biedt om een prettig leven te 
leiden, zegt salaris iets over de waardering naar een medewerker 
toe. Echter, waardering laat zich in veel meer dingen zien dan in 
geld alleen. Vooral de moderne en jonge medewerkers vinden 
het belangrijk dat ze werk doen dat ertoe doet. Of dat ze er 
zelf toe doen. Voor talenten betekent het dan ook dat ze graag 
willen dat er naar hen ‘geluisterd’ wordt. Bovendien blijken jonge 
talenten extra gevoelig voor een compliment. 

Overal wordt duidelijk gemaakt dat data kan helpen om de beste 
beslissingen te maken. En dat is juist. Toch zit er een stevige 
‘maar’ aan deze stelling vast. Het gaat namelijk niet alleen om 
data, het gaat ook om doelen en intenties. Ondernemerschap 
gaat vaak over iets nieuws proberen. Dan is er nog niet zoveel 
data. Dan komt het aan op overtuiging, doortastendheid en 
vasthoudendheid. Daar kan data niet zoveel in betekenen. 
Echter, als je processen en routines slimmer wilt maken, 
vertrouw dan op data. 

Inflatie in mei 2022 kwam uit op 10,2 procent

Het percentage van bedrijven dat belemmeringen 
ondervindt in haar bedrijfsvoering.

Bron: Inflatiemonitor. Eurostat, CBS, RaboResearch

Bron: CBS

Overzicht schuldenlast per sector.

Bron: CBS

GRIP OP 
GROEI

Ben je er al aan 
toe om ‘aan’ je 
bedrijf te gaan 
werken…

... in 
plaats van 
‘er in’?

Veel ondernemers hebben nog altijd het idee dat ze geen advies nodig 
hebben. Dat ze het wel alleen kunnen. NLGroeit (een initiatief van de van 
de overheid en KvK onder andere) hebben ze daar een mooi gezegde 
voor: “96% van alle ondernemingen is kleiner dan 10 medewerkers. De 
andere 4% heeft een adviseur en coach.”
De essentie van deze uitspraak? Succesvolle ondernemers willen ‘leren’.

Het Grip op Groei programma is praktisch van opzet en is bedoeld om 
aan de hand van een vijftal heldere stappen richting te geven aan de 
groei van jouw bedrijf. Daarbij wordt ingegaan op welke manier je meer 
onderscheidend vermogen kunt aanbrengen, hoe je slimme doelen 
kunt bepalen, hoe je een realistisch plan maakt, hoe je je medewerkers 
overtuigt en hoe je de vinger aan de pols houdt.

Kijk op onze website voor meer informatie.

Succes betekent; willen leren.

OOvB lanceert het ondernemers-
programma ‘Grip op Groei’.

Doe mee!
Je zult er veel voordeel 
van hebben.

De         mooiste 
plekken in 
Nederland.
Met de onrust op Schiphol, kiezen een groot aantal 
Nederlanders voor een vakantie in eigen land. Een 
prima keuze, want ons land kent tal van prachtige 
pareltjes. We hebben een top 5 samengesteld 
voor een vakantie of lang weekend 
in eigen land. 

Nationaal Park 
Veluwezoom, 
Gelderland

De Bollenstreek, 
Noord-Holland

Nijmegen, 
Gelderland

Natuurpark De Maashorst, 
Noord-Brabant

Delft, 
Zuid-Holland
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Het Nationaal Park Veluwezoom is een prachtig natuurgebied. 
Gelegen in de provincie Gelderland. Weelderige bossen, bloeiende 
heide, zandverstuivingen en de vele vogels vormen een geweldig 
decor. Met een beetje geluk zie je ook wilde zwijnen 
of een ree.

De Bollenstreek is beroemd tot ver over de landsgrenzen. 
Bussen vol buitenlandse toeristen aanschouwen jaarlijks de 
kleurenpracht van de bollenvelden. Dus, hoog tijd om zelf 
ook eens een kijkje te gaan nemen.

Er zijn weinig plaatsen in Nederland met zo’n rijke geschiedenis als Delft. 
De prachtige binnenstad met de oude bouwwerken uit de Gouden Eeuw 
blijft indrukwekkend. Zeker ook doen, als je er toch bent; 
een bezoek aan het museum van Royal Delft om het 
beroemde aardewerk te zien. 

Nog zo’n prachtige stad. Nijmegen. Zelfs de oudste stad van het land! 
Tijdens een stadswandeling zie je de prachtige oude bouwwerken, 
ontdek je leuke winkeltjes en boetiekjes en neem je zeker even 
een pauze op één van de terrassen op de bruisende 
Waalkade. 

Soms ligt het natuurschoon om de hoek. Dat is zeker het geval voor het fraaie 
natuurpark De Maashorst. Met de fiets of te voet krijg je een goede indruk 
van de wijstgronden en kijk je eindeloos uit over de heide. Helemaal bijzonder 
is om het safarigevoel te krijgen als je de Taurussen, Exmoor ponies of 
Wisenten ziet. 

Terugkijkend over een periode van 5 jaar, zien we dat het aantal starters 
licht stijgt. Overigens dekt het woord ‘starter’ niet helemaal de lading. 
Het gaat feitelijk namelijk over nieuwe bedrijfsoprichtingen. Dat kan dus 
ook een nieuw verzelfstandigd bedrijfsonderdeel zijn. Het aantal starters 
bedroeg in 2017 grofweg 40.000 terwijl dat in 2022 is gestegen tot zo’n 
60.000. Een stijging van zo’n 50%.

Het aantal stoppers stijgt eveneens, echter het patroon verloopt iets 
grilliger. Zo waren er bij de start in 2017 nog zo’n 25.000 stoppers. Op 
het hoogtepunt in 2020 (dankzij Corona) waren dat er 40.000. In de 
zomer was het opnieuw een laagterecord van onder 20.000, terwijl het 
nu oploopt naar ruim 45.000. Overigens nog altijd minder dan het aantal 
starters.

Aantal starters stijgt. 
Aantal stoppers stijgt 
opnieuw na dip.

Bedrijfsopheffingen

Bedrijfsoprichtingen

Aan de ene kant hoge energieprijzen, aan de andere kant zomerse 
warmte. Hoe zorg je dan voor verkoeling zonder daarvoor allerlei 
apparaten aan te zetten. Een kwestie van creativiteit en een beetje 
omdenken. Misschien dat de volgende tips je kunnen helpen. 

Hou het koel 
en bespaar energie.

1. Lampen uit.

2. Gordijnen dicht.

3. Koel water. 

In de meeste kantoren brandt overdag ook kunstlicht. Op warme 
dagen kan het helpen om de lampen juist eens uit te laten. Dat 
suggereert een verkoelend effect. En je bespaart er ook nog 
eens stroom mee.

Op plekken en ramen waar veel zonlicht binnenkomt, ontstaat al 
snel een hoge temperatuur. Het is slim om de gordijnen dicht te 
laten of verduistering toe te passen. 

Genoeg water drinken is gezond. Zet dan gewoon eens een 
literfles water bij je werkplek neer. Omwikkel die met een natte 
doek en ontdek dat tijdens het ‘drogen’ van de doek, warmte 
wordt onttrokken aan het water uit je fles. 

Wij wensen je een fijne zomer.

www.oovb.nl

LAAT EENS 
WAT VAN JE
HOREN.
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