
Op 22 november organiseren 

wij een ondernemerssessie 

waarin we samen met 

enkele prominente regionale 

ondernemers en bestuurders 

ingaan op de verwachtingen 

voor 2023. 

Ben er snel bij want we hebben nog maar 
enkele plekken beschikbaar.

Het panel met ondernemers en 
bestuurders bestaat uit:

Het panel van de OOvB economische barometer:

Uit de OOvB economische barometer blijkt dat de zorgen bij 
ondernemers verder toenemen. Terwijl in het vorige kwartaal nog een 
mooie 7,9 werd gescoord, blijkt het ‘sentiment’ te zijn gedaald tot 6,5. 
Nog steeds een goede voldoende, maar het afnemende sentiment geeft 
aan dat de onzekerheid over het verloop van de oorlog in Oekraïne, de 
stijgende rente en de grondstoffen- en energiecrisis verder toeneemt. 

We zijn alweer aangeland in het laatste kwartaal van 
2022. Dat betekent dat we met rasse schreden het 
eind van het jaar naderen. Tijd om te reflecteren, maar 
ook om alvast vooruit te kijken. Belangrijk, omdat we 
met een behoorlijk aantal onzekerheden te maken 
hebben. 

In deze OOvB kwartaal nieuwsbrief gaan we in op een 
aantal actuele en relevante zaken, met betrekking tot 
de economie en ondernemersnieuws.

KANSEN EN 
BEDREIGINGEN.

Goed om te weten!

Kwartaal-
update

Het is bijna zover. Het WK voetbal 
in Qatar start op zondag 20 november a.s. 
Een omstreden WK vanwege de schrijnende 
arbeidsomstandigheden die het leven kostte 
van duizenden arbeidskrachten. Het geeft dan 
ook een twijfelachtig gevoel om straks wellicht 
uitzinnig van vreugde te raken als ‘onze 
jongens’ de verwachtingen overtreffen. 

Werklozen per sector.

4

Arbeidskrapte? 

Ondanks het feit dat de werkloosheid niet verder daalt, en er 
toenemende zorgen zijn over een mogelijke recessie, voorspellen 
economische trendwatchers dat de arbeidskrapte toch nog wel een tijd 
zal aanhouden. Een gegeven, zou je kunnen zeggen. Maar je kunt er als 
werkgever meer aan doen dan je misschien in eerste instantie denkt.

Als er veel stress op het werk is, dan is de kans groot dat je 
medewerkers eerder een dag thuis blijven. Dus, besteedt aandacht aan 
de drukte en laat ook zien dat je begrip hebt voor het commentaar en de 
suggesties die je medewerkers doen. Wat ook helpt? Zo nu en dan eens 
een compliment of een blijk van waardering geven. 

Waar je als werkgever ook invloed op kunt uitoefenen? Veilige 
arbeidsomstandigheden. Het is immers niet wenselijk dat een 
medewerker uitvalt door een arbeidsongeval. 

Naast de aandacht voor gezondheid en vitaliteit kun je ook stilstaan bij 
de leeftijdsverdeling van je groep van medewerkers. Heb je relatief veel 
oudere medewerkers, of juist jongere? 
Uitzender Randstad merkt op dat veel bedrijven meer kunnen doen om 
de generatiekloof te benutten. Hier volgen enkele tips.

Een vitale en veilige werkomgeving.

Aandacht voor leeftijdsdiversiteit.

Het raakt steeds meer ingeburgerd dat we met de jaarwisseling een glas 
met bubbels heffen op het nieuwe jaar. Daarom hebben we gemeend 
een Top 5 selectie te maken van Champagnes waarmee je tijdens Oud & 
Nieuw een knallende indruk zult maken. 
Trouwens, we spelen een beetje vals, want niet alle ‘Champagnes’ 
mogen het predikaat Champagne dragen. Dat is namelijk alleen 
voorbehouden aan mousserende wijnen die ook echt afkomstig zijn uit 
het Champagne gebied.

Knallend 
het jaar 

uit!

Champagne Pannier Brut

Vitteaut-Alberti Crémant de 
Bourgogne

Graham Beck Brut

Moët & Chandon

Bollinger Special Cuveé 
Jeroboam (3 liter)

Een droge (brut) Champagne met een goede prijs kwaliteit 
verhouding (gezien bij www.gall.nl).

Een heerlijke mousserende witte wijn. Uit de Franse Bourgogne 
(dus geen Champagne). Maar wel fruitig, fris en lekker. Voor nog 
geen 20 euro (gezien bij www.mariuswijn.nl).

In Zuid-Afrika noemen ze mousserende wijnen, vonkelwijnen. 
Een mooie benaming voor mooie wijnen. Eéntje die eruit springt? 
De frisse chardonnay met een vonkeltje van Graham Beck. Nog 
geen 15 euro (gezien bij www.grandcruwijnen.nl).

Tja, een Champagne van naam mag natuurlijk niet ontbreken. 
Wel wat duurder - zo’n 50 euro - maar dan heb je ook wat. Vooral 
deze Rosé Imperial van Moët & Chandon is een aanrader (gezien 
bij www.voordeelwijnen.nl).

Als je voor één keer helemaal los wilt, en je hebt geen zin om 
meerdere champagneflessen te ontkurken? Dan kun je je 
wellicht laten verleiden voor deze reusachtige 3 liter fles van het 
gerenommeerde champagnehuis Bollinger. Kost wel 265 euro 
(gezien bij www.bollingershop.nl).

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

OP 
WEG
NAAR

Directeur Wiltec
Bart Zegers

Directeur van Munster Recylers
Harold van Munster

Wethouder gemeente Maashorst
Gijs van Heeswijk

Vennoot OOvB adviseurs en accountants
Jeroen de Laat

Directeur MKB Rabobank regio Oost Brabant
Thijs de Langen

Dinsdagavond
22 november

The Duke
Business Club

19:30 uur

OOvB Ondernemerssessie

Deelname aan 
deze OOvB 
Ondernemerssessie 
is gratis en 
aanmelden kan 
heel eenvoudig 
via onderstaande 
webpagina.

Wil je een introducee 
meenemen? 
Dat kan uiteraard! 
Geef zijn of haar 
gegevens aan 
ons door bij jouw 
inschrijving en wij 
reserveren een extra 
plaats. 
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Verwachtings-
cijfer daalt van 
een 7,9 tot ... 6,5

Aanmelden kan
via oovb.nl

OOvB 
economische 
barometer

Zorgen bij 
ondernemers 
nemen toe. 

Aantal 
werklozen 
neemt licht toe.

Bijna 
8 op 10 bedrijven 
is bezig met 
verduurzaming.

Hoewel er door ondernemend Nederland stevig wordt geklaagd over het 
tekort aan arbeidskrachten, blijkt volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek dat het aantal werklozen over de afgelopen maanden echter licht is 
toegenomen. Op dit moment zijn ruim 382.000 mensen werkloos, ofwel 3,8% 
van de beroepsbevolking. Over de afgelopen 3 maanden nam het gemiddeld 
aantal werklozen per maand toe met 14.000 mensen per maand. Het aantal 
werkenden nam ook toe, met gemiddeld 6.000 mensen per maand. Per 
saldo stijgt het aantal werklozen dus met 8.000 mensen over de afgelopen 
maanden. 
Het is de vraag of dit een tijdelijke situatie is, of een nieuwe trend. 

Duurzaamheid is een niet meer weg te denken thema in de hedendaagse 
bedrijfsvoering. Enerzijds omdat we bijvoorbeeld geconfronteerd worden 
met energieprijzen die een aanslag vormen op de bedrijfswinsten. Anderzijds 
omdat de maatschappij verlangt dat elk bedrijf zijn verantwoordelijkheid 
neemt als het gaat om duurzaamheid. Meer en meer bedrijven omarmen 
de SDG’s (sustainable development goals) die al in 2015 zijn gelanceerd 
door de Verenigde Naties. Daarbij zijn 17 SDG’s geformuleerd waarvan elke 
onderneming kan bekijken welke van de SDG’s van toepassing kunnen zijn op 
de eigen bedrijfsvoering.

Afgezien van de SDG’s, blijkt dat maar liefst 79% van de bedrijven in Nederland 
dit jaar maatregelen heeft genomen om de bedrijfsvoering duurzamer te 
maken. Dat is tenminste de uitkomst van een onderzoek uitgevoerd door 
het CBS. Zo’n 40% van de bedrijven zegt een combinatie van maatregelen 
te hebben genomen rond energie, uitstoot of circulariteit. Zo’n 20% heeft 
vooral de focus gelegd op energie, 14 % is actief op het gebied van circulaire 
economie en 6% is alleen bezig met het verminderen van uitstoot. Ruim 
20% van de bedrijven zegt niets te hebben gedaan op het gebied van 
duurzaamheid.

Het is zinvol om te kijken in welke sectoren de toename van werklozen afwijkt 
van het gemiddelde. Het UWV maakt melding van de volgende cijfers. 
Het aantal uitkeringen bij ‘overige industrie’ daalde met (-4,2 procent), in de 
schoonmaak (-2,7 procent) en de chemische industrie (-2,6 procent). Bij de 
landbouw, groenvoorziening, visserij was er sprake van een stijging van het 
aantal uitkeringen (+2,4 procent), de voeding- en genotmiddelenindustrie (+2,2 
procent), de overige commerciële dienstverlening (+2,0 procent) en ook de 
overheid liet een lichte stijging (+2,0 procent) zien.

Werkloosheid en WW-uitkeringen

Om een beeld te krijgen van het 
aankomende WK, willen we eens even 
stilstaan bij een aantal opmerkelijke feiten 
en cijfers.

Wij zijn 
er klaar 
voor...

... laat 
de oranje
leeuw 
maar los!

Het is voor het eerst dat een WK voetbaltoernooi in de winter wordt 
georganiseerd. Dat heeft te maken met de enorme hitte in Qatar van meer 
dan 50 graden in de zomer.

Het WK in Qatar zal gespeeld worden in 7 verschillende speelsteden. 
De speelsteden liggen binnen een straal van 30 km van elkaar.

Het WK in Qatar duurt 28 dagen. Daarmee is het het kortste WK 
sinds 44 jaar (Argentinië).

Tijdens de kwalificatie hebben maar liefst een record 
van 211 landen meegedaan.

Nederland gaat als nummer 8 van de wereld naar het WK 
(volgens de laatste Fifa ranking)

Nederland zal haar eerste wedstrijd spelen op 
maandag 21 november tegen Senegal.

Het grasveld in het Khalifa International Stadion is aangelegd in een 
recordtijd van 13,5 uur. Er waren 40 specialisten en 8 machines voor 
nodig om het gras te plaatsen.

Ooit gehoord van topscorer Archie Thompson? Hij scoorde tijdens de 
kwalificatiewedstrijd tussen Australië en Samoa maar liefst 13 goals. 
Australië won overigens met 31-0 (echt waar, al was dit wel in 2001)

De Europese topclubs worden voor 195 miljoen euro gecompenseerd 
voor het moeten afstaan van topspelers in deze winterperiode.

Genomen maatregelen voor een duurzamere 
bedrijfsvoering dan vorig jaar, 2022.

kun je 
maar beter een 
beetje zuinig zijn op je 
medewerkers. 

Als je 
het druk 
hebt,

Inzicht
Zorg ervoor dat je inzichtelijk hebt wat de leeftijden 
zijn van je medewerkers.

Investeer in ontwikkeling
Medewerkers die kansen krijgen om door te groeien en zich te 
blijven ontwikkelen, blijken veel loyaler dan de medewerker die 
geen kansen krijgt.

Beeldvorming
Denk na hoe in je bedrijf gesproken en geoordeeld wordt over 
jongere of oudere medewerkers. Laat de goede kanten van de 
verschillende leeftijden zien.

Ieder in zijn kracht
Een oudere medewerker kan een perfecte mentor 
zijn voor een jongere medewerker. Overigens is het 
wel belangrijk dat de oudere zich ook echt als een 
begripvolle mentor opstelt.

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

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

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

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

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 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

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. 

“Denken in 
scenario’s.”

Jeroen van Boekel
Vennoot en register 
belastingadviseur
bij OOvB


