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Ondernemers vragen ons vaak naar onze verwachtingen over de toekomst van hun bedrijf. 
Het is een uitdaging om daar een algemeen antwoord op te geven. Dat vraagt om maatwerk 
advies. Elk bedrijf heeft immers zijn eigen omstandigheden en invloeden die het bedrijfssucces 
bepalen. Zo zien we soms grote verschillen bij bedrijven die in dezelfde markt actief zijn. Over de 
economische trends kunnen we gemakkelijker een uitspraak doen. Zo zien we op dit moment 
veel veerkracht in de economie. Als we dat dan combineren met het licht positieve sentiment, 
dan geeft dat vertrouwen. Wil je toch eens praten over de toekomst van jouw bedrijf? 
Neem dan contact met ons op via www.oovb.nl.

Hoewel de omstandigheden niet echt veranderen, blijkt dat de 
economie het goed blijft doen. Ondanks de dalende energieprijzen 
blijft de inflatie aan de hoge kant. Verdere renteverhogingen zijn dan 
ook aannemelijk. In deze OOvB Economische barometer van maart 
2023 ‘zoomen’ we in op de verwachtingen van vooraanstaande 
Brabantse ondernemers en bestuurders.

Een veerkrachtige economie.

6 Notaris Maashorst Notarissen
“We zijn voorzichtig positief. Echter een belangrijk 
deel van het consumentenvertrouwen zal afhangen 
van de renteontwikkeling.”

Martijn van Mourik

6 CEO Van Munster Recyclers / Reisswolf Heesch
“We zijn iets voorzichtiger. Het afnemende 
consumentenvertrouwen zien wij terug in minder 
papierafval.”

Harold van Munster

7 Eigenaar Vakantiepark Schaijk
“Het vertrouwen is goed. Wel blijven we waakzaam en 
houden we het boekingsgedrag scherp in de gaten.”

Charles Veerkamp

8 Directeur Wiltec BV

“We gaan uit van een lichte groei. Uitdaging blijft 
om alle kostenstijgingen te kunnen blijven opvangen.”

Bart Zegers 7 Wethouder Gemeente Maashorst
“We zien eigenlijk geen verschil in onze eigen 
bedrijfsvoering. Onze verwachting is licht positief.”

Gijs van Heeswijk

6 Directeur MKB Rabobank regio Oost Brabant

“De economie blijkt veerkrachtiger dan we in eerste 
instantie gedacht hadden. Toch blijven we voorzichtig 
in onze verwachtingen.”

Thijs de Langen

7 CEO Total Pack

“We gaan uit van een kleine groei. De inflatie is 
en blijft een punt van zorg.”

Ton Dielissen

8 Wethouder Gemeente Oss

“Als gemeente zijn we afhankelijk van het Rijk. Het is 
afwachten op welke wijze het Rijk de inflatie voor ons 
compenseert.”

Frank den Brok

7 Financieel Directeur Van der Heijden Bouwbedrijf

“We zijn gematigd positief. De ontwikkeling van 
prijzen, rente en levertijden blijft onze aandacht 
houden.”

Bart Kuppen

Dit is een advertorial/uitgave van OOvB adviseurs en accountants

7 Directeur-eigenaar Bevers Installatietechniek
“We blijven licht positief. Echter ook bij ons krijgen we 
te maken met loon- en prijsstijgingen. Verder zien we 
de doorlooptijden van projecten oplopen.”

Mario van Dijk
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Gemiddelde
verwachting stijgt 
van een 6,7 tot ...

Ondernemersvertrouwen 
verbetert licht.
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Vennoot en register-
accountant bij OOvB


