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OOvB Economische barometer

Regeren is vooruitzien. Een bekend gezegde. Dat geldt zeker ook voor ondernemers die in onzekere tijden 

koers willen houden met hun bedrijf. Het is een misverstand om te denken dat er een soort van voorspellende 

gave nodig is om de juiste keuzes te maken. Alsof visie met toeval en geluk te maken heeft? Veel belangrijker 

is het om verschillende scenario’s te bedenken voor je bedrijf. Uitgaande van verschillende situatie en 

omstandigheden. Zodat je voorbereid bent en je uiteindelijke keuze niet alleen is gebaseerd op emoties. Wil je 

als ondernemer eens praten over strategische scenario’s? Aarzel niet om contact op te nemen. 

De afkoeling op de huizenmarkt is één van de signalen dat 
de economie zich in een nieuwe fase bevindt. De oorzaken? 
Een stijgende rente én een afnemend consumentenvertrouwen. 
MKB Nederland brengt al niet veel beter nieuws en waarschuwt 
voor een toename van het aantal faillissementen komende herfst en winter. 
Hoe het er op dit moment voor staat bij ‘ondernemend Brabant’? Dat ontdekken we 
in de OOvB Economische barometer.

“Denken in scenario’s.”

Eigenaar Vakantiepark Schaijk
“Ik denk dat consumenten zeer zeker voorzichtiger 
zullen worden met hun uitgaven. Maar wellicht dat 
de vakantie in eigen land daardoor wat populairder 
wordt.”

Charles Veerkamp7

Directeur Wiltec BV

“Het zijn vooral de aanhoudende hoge kosten die 
voor de grootste uitdaging zorgen. We kunnen niet 
alle kosten één op één doorberekenen aan onze 
klanten.”

Bart Zegers7

DGA Van Grunsven en Langenhuijzen transport

“De stikstofdiscussie blijft voor ons erg actueel. We 
worden hierdoor geconfronteerd met uit- en afstel 
van grote weg- en waterbouw projecten.”

Theon Langenhuijzen4

Wethouder gemeente Maashorst
“Als gemeente krijgen we veel op ons bordje. 
Van vluchtelingenopvang tot armoedebestrijding. 
We zijn dan ook alert op de wijze waarop de 
Rijksoverheid ons blijft vergoeden.”

Gijs van Heeswijk7

Directeur MKB Rabobank regio Oost Brabant

“De rentestijgingen en economische verwachtingen 
maken het noodzakelijk dat we ook kritisch kijken 
naar ons eigen huishoudboekje.”

Thijs de Langen6

Vennoot OOvB adviseurs en accountants Uden

“De grootste uitdagingen in ons bedrijf spitsen zich 
toe op de werkdruk. Het is belangrijk dat we goede 
medewerkers weten te blijven vinden.”

Jeroen van Boekel6

Directeur-eigenaar Bevers Installatietechniek
“Op dit moment hebben we in ons bedrijf moeite 
genoeg om voldoende vakmensen beschikbaar te 
hebben voor alle projecten die we onder handen 
hebben.”

Mario van Dijk8 Directeur Van Tilburg Mode en Sport
“Tot op heden blijft het ook dit najaar lekker druk 
in onze winkels. Toch volgen we met aandacht wat 
de koopkrachtdaling doet met het bestedingsgedrag 
van onze klanten.”

Paul van Tilburg7

Jeroen van Boekel
Vennoot en register 
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