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10 Atletiek EK veldlopen, Brussel (Bel)

15/12-3/1 Darts WK, Londen 

Volgens het Centraal Planbureau zorgt de hoge inflatie voor een 

kantelpunt op het krachtige herstel na de coronacrisis. Dankzij 

overheidsingrijpen, waardoor de koopkracht gesteund wordt, zullen 

de negatieve effecten op de economische groei beperkt zijn. 

Na een recordinflatie van 

bijna 10% in 2022, is het de 

verwachting dat de inflatie het 

aankomend jaar uit zal komen 

op gemiddeld 2,6%.

De economische groei zal van 4,6% terugvallen naar een niveau 

van 1,5%.

Ondanks het licht oplopende tekort 

op de staatsbegroting, daalt de 

staatsschuld door de hoge inflatie.

Inflatie in %

Economische groei in % per jaar

Staatsschuld in % bbp

Mutatie per kwartaal in %

Bron: CBS en CPB
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Zoals bij de start van elk nieuw jaar komt bij vrijwel 
elke ondernemer de vraag op wat het jaar in petto zal 
hebben. Gevoelsmatig begint alles met een schone 
lei en is het maar weer afwachten of de omzet zich 
volgens verwachting gaat ontwikkelen. Een gevoel dat 
dit jaar misschien nog sterker is door de verwachte – 
tijdelijke - economische afkoeling. 
Toch is ook 2023 een jaar dat volop kansen biedt. 
In deze eerste kwartaalnieuwsbrief gaan we in op een 
aantal inzichten, trends en ontwikkelingen waarmee je 
als ondernemer je voordeel kunt doen. 

OOvB adviseurs en accountants wenst je 
een ondernemend 2023.

Grote kans dat je aan de start van het nieuwe jaar een aantal goede 
voornemens hebt gemaakt. En de kans is ook groot dat een aantal van 
die goede voornemens te maken hebben met de wens om iets meer 
aandacht te besteden aan je gezondheid. Prima. 

Want hoe fitter je bent, zowel fysiek als mentaal, hoe beter je je 
ondernemerschap kunt uitvoeren. Heb je nog geen plannen gemaakt om 
iets te doen aan je fitheid, kijk dan eens naar de onderstaande tips. 
Je wordt er een beter mens van.
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Checklist voor 
een goede start.
Ongetwijfeld heb je als ondernemer enkele goede voornemens gemaakt. 
Misschien dat je met de volgende checklist nog wat extra inspiratie opdoet.  

Een goede 
ondernemer is 
vooral ook een 
fitte ondernemer.

Meer bewegen
Bewegen is niet alleen goed voor je lichaam, het is 
ook bewezen dat bewegen ervoor zorgt dat je geest 
even tot rust komt en de stressniveaus omlaag gaan. 
Het is helemaal goed als je die extra beweging weet 
in te plannen in je dagelijkse activiteiten. Probeer dus 
wat vaker te staan, te wandelen en te bewegen.

Betere focus
Ondernemers hebben de neiging om alles aan te 
pakken. Liefst tegelijk. Je kunt je wel voorstellen dat 
dat niet goed is voor je stressniveau. Bovendien lever 
je niet de beste resultaten. Het is daarom goed om je 
bewust te zijn van wat echt belangrijk is en daar naar 
te handelen. Dus, het stellen van prioriteiten is een 
goede zaak.

Gezonder eten
Het is inmiddels algemeen bekend dat voeding een 
belangrijke rol speelt in je gezondheid. Bovendien is 
bekend dat het slimmer is om met kleine stappen 
te beginnen, dan met een moeilijk vol te houden 
programma. Dus, start ermee om wat vaker groente 
en fruit te eten en dagelijks minimaal een liter water 
te drinken. Natuurlijk kan het geen kwaad om de 
vette snacks wat vaker te laten staan en zuinig te 
zijn met alcohol. 

Kwartaal-
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Basisraming en varianten, 2021 - 2023

Basisraming voor 2023

Nationale consumentenprijsindex (cpi, %)

Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %)

Koopkracht; statisch; mediaan alle huishoudens (%)

Personen in armoede (niveau in %) (a)

Werkloze beroepsbevolking (niveau in %)

(a) De ratio van het aantal personen in huishoudens onder de armoedegrens en het totaal aantal personen. Het niet-veel-
maar-toereikend criterium van het Sociaal Planbureau is als armoedegrens gehanteerd.

basisraming variant laag variant hoog
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Economische groei vlakt af door hoge inflatie
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Raming

     We hebben het in dit 
land zo ingewikkeld gemaakt, 
dat we alles wat we belangrijk 
vinden en wat nodig is, niet 
meer kunnen.

Alle grote maatschappelijke 
uitdagingen waar we voor 
staan kunnen we alleen maar 
aan als we het simpeler maken, 
zoals in de fiscaliteit en op de 
arbeidsmarkt.

Onlangs hield MKB Nederland haar afsluitende jaarcongres 2022. Eén van 
de belangrijkste bezoekers was minister- president Mark Rutte. De kans voor 
voorzitter Jacco Vonhof om een duidelijke boodschap over te brengen aan 
de minister-president. “We moeten ontregelen!”. Geen nieuwe boodschap 
overigens want ondernemend Nederland pleit namelijk al jarenlang voor 
minder regels. 

De discussie werd onlangs opnieuw opgevoerd toen de topman van 
Boskalis bekendmaakte dat de regels en procedures rondom Internationaal 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen het bijna onmogelijk maken 
om bestuurlijk verantwoordelijk te zijn in Nederland. Het komt erop neer 
dat een bedrijf als Boskalis, die internationale opdrachten uitvoert, door 
een Nederlandse organisatie aansprakelijk gesteld kan worden voor het 
schenden van Nederlandse regels, terwijl het project compleet legaal in het 
buitenland wordt uitgevoerd volgens de daar geldende regels. Het is zoiets 
als aangeklaagd worden in Nederland, omdat je als autorijder in Duitsland de 
Nederlandse wettelijke grens van 120km per uur hebt overschreden. 
Topman Berdowski van Boskalis is van mening dat dit dus bestuurlijke risico’s 
met zich meebrengt die onaanvaardbaar zijn. 

Werkgeversvereniging VNO-NCW spreekt zich ook fel uit tegen deze 
ontwikkeling. Volgens de organisatie wordt Nederland op deze wijze steeds 
onaantrekkelijker voor grote ondernemingen. 

MKB Nederland voorzitter
Jacco Vonhof

Alles is duurder geworden. Energie, grondstoffen, 
arbeid. Dus waarom zou je ook niet je uurtarief 
verhogen? 

Verhogen van je tarieven

1.

Volgens onderzoek, stellen veel ondernemers hun 
pensioenvoorziening te lang uit. Het is echt verstandig 
om alvast na te denken hoe je nu al iets kunt regelen 
voor je pensioen. 

Denk goed aan je pensioen

2.

Het zijn niet de leukste kanten van het ondernemersvak. 
Toch is het van belang dat je weet wat er voor jou en 
je bedrijf gaat veranderen. Dat kan zijn op fiscaal vlak, 
maar ook over andere regels en voorwaarden.

Ken de wetten en regels

3.

Veel ondernemers laten na om een meerjarenplan te 
maken voor hun bedrijf. Jammer, want het blijkt dat 
ondernemers met een plan veel beter weten om te gaan 
met veranderingen en tegenslag.

Maak een meerjarenplan

4.

Duurzaamheid is een breed begrip. Van 
energiebesparing tot gebruik van recyclebare 
grondstoffen en van afvalbesparing tot arbeidsvitaliteit. 
Of je nou wilt of niet, duurzaamheid wordt steeds 
belangrijker. Ook voor jouw klanten. Dus denk na hoe 
je ook jouw bedrijf een stukje duurzamer kunt maken. 

Verduurzamen

5.
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De economische 
barometer.
Naast de eigen OOvB barometer, presenteert het Centraal Planbureau 
ook met regelmaat het sentiment in een groot aantal bedrijfssectoren. 
Hieronder geven we weer wat het sentiment was van het laatste kwartaal 
in de sectoren industrie, detailhandel en automobielbranche en de totale 
dienstverlening. Het is opvallend te zien dat het sentiment in de Industrie 
minder negatief wordt, terwijl in detailhandel het sentiment stevig negatief 
is. Het sentiment binnen de dienstverleners 
is te vergelijken met de branche 
industrie.

Dit jaar geen Olympische Spelen en geen WK voetbal voor mannen. Toch 
blijft er op sportief vlak genoeg te beleven. We hebben enkele sportieve 
hoogtepunten uitgelicht.

Het cijfer is een weergave van het 
percentage ondernemers met een positieve 
verwachting (omzet zal stijgen) minus het 
percentage ondernemers met een negatieve verwachting (omzet zal 
dalen). Bij een negatief cijfer is het percentage ondernemers met een 
negatieve verwachting dus in de meerderheid.

Uitleg van het cijfer?

Industrie

Detailhandel + Automobielbranche

Totale dienstverlening

Oktober

November

December

Oktober

November

December

Oktober

November

December

-20,4

-12,2

-9,7

-29,4

-20,7

-30,1

-16,0

-14,6

-10,8

Sportief 
in
2023
Februari

3-5  Schaatsen NK afstanden, Heerenveen

4-5 Veldrijden WK, Hoogerheide 

11-19 Tennis ABN-Amro World Tennis, Rotterdam

Maart

April

Juni

Juli

Mei

2-5 Schaatsen WK afstanden, Heerenveen

2 Wielrennen Ronde van Vlaanderen

4 Voetbal finale Champions League (v), Eindhoven

1-23 Wielrennen Tour de France

6-28 Wielrennen Giro d’Italia

5 Start Formule 1 GP van Bahrain, Sakhir 

9 Wielrennen Parijs-Roubaix

10 Voetbal finale Champions League (m), Istanboel (Tur)

3-16 Tennis Wimbledon, Londen (GB)

25-28 Golf Dutch Open, Cromvoirt

18 Wielrennen Milaan-San Remo

16 Atletiek NN Rotterdam Marathon (ook NK)

10-18 Tennis Libéma Open, Rosmalen

20/7-20/8 WK Voetbal voor vrouwen, Nieuw-Zeeland en Australië

30 Formule 1 GP van België, Spa-Francorchamps

28/5-6/6 Tennis Roland Garros, Parijs (Fra)

24 Voetbal Frankrijk - Nederland (EK-kwalificatie)

16 Wielrennen Amstel Gold Race

23 Wielrennen Luik-Bastenaken-Luik

Augustus

6-13 Wielrennen WK weg, Schotland

27 Formule 1 Dutch GP, Zandvoort

28/8-9/9 Tennis US Open, New York

September

7 Voetbal Nederland - Griekenland (EK-kwalificatie)

10 Voetbal Ierland - Nederland (EK-kwalificatie)

Oktober

7 Wielrennen Ronde van Lombardije

13 Voetbal Nederland - Frankrijk (EK-kwalificatie)

15 Atletiek Marathon van Amsterdam

November

5 Atletiek Marathon van New York

18 Voetbal Nederland - Ierland (EK-kwalificatie)

21 Voetbal Gibraltar - Nederland (EK-kwalificatie)

26 Formule 1 GP van Abu Dhabi (laatste race van het jaar)


