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eConometer StiJgiNg eCONOMiSCHe BarOMeter
De Econometer gemiddeld 7

Een nieuwe mijlpaal voor de economie
WE HEBBEn EEn niEuWE mijLPaaL BErEikt: EEn HEusE 7. VOOr VELEn
HEt GELuksGEtaL. Wij WOrDEn Er in iEDEr GEVaL GELukkiG Van.
DE aanDELEn DOEn HEt GOED mEt EEn aEX-inDEX DiE DE 500-GrEns
WEEr PassEErDE, COnstatEErt HOOGLEraar syLVEstEr EijffinGEr.
DirECtiEVOOrzittEr Wim BEns Van raBOBank tiLBurG En OmstrEkEn
ziEt stEEDs mEEr POsitiEVE BEriCHtEn OVEr EEn aantrEkkEnDE
ECOnOmiE. BOrt-VOOrzittEr En aDVOCaat marC HEuVELmans
mErkt Dat DE stOrm Van DE Crisis is Gaan LiGGEn, maar Dat Er
VEEL VErniELinG is aanGEriCHt. Hij Was Dan OOk VErBaasD OVEr DE
(LatEr WEEr inGEtrOkkEn) aankOnDiGinG Van saLarisVErHOGinG
VOOr DE tOP Van aBn amrO: ‘DE ECOnOmiE is Er mEt Dit sOOrt
BankBEstuurDErs nOG LanG niEt’, stELt HEuVELmans.
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De aandelen staan hoog
genoteerd aan de Amsterdamse
effectenbeurs, nu de AEXindex vorige week voor het
eerst sinds zeven jaar door de
500 punten is geschoten.
De markt staat heel hoog, mede
dankzij de extreem lage rente.
Duitsland en Nederland hebben
het goed gedaan ondanks
wat onderhuidse problemen
zoals
de
schuldenkwestie
in Griekenland, het conflict
in Oekraïne en de olieprijs
die op een heel laag niveau
staat. Ik ben in het geheel niet
verbaasd over de hoge stand
van de AEX. Het besluit van
de Europese Centrale Bank
(ECB) leningen op te gaan
kopen bij banken, waaronder
staatsobligaties, heeft een
drukkend effect op de toch al
lage rente. De rendementen
op spaargelden worden verder
gedrukt, waardoor je spaarders
als het ware dwingt in aandelen
te gaan.
Er is sprake van een speculatieve
bubbel, maar deze bubbel kan
lang doorgaan. Zolang het
opkoopprogramma van de ECB
doorloopt, zullen individuele
beleggers in aandelen blijven
stappen. Maar hoe langer de
bubbel duurt, des te groter zal
ook de klap zijn. Ik verwacht
dat er binnen nu en een jaar ook
wel een correctie zal komen. De
vraag is alleen of dat gebeurt bij
500 of bij 600 punten.
De aandelenbeurs doet denken
aan de alcoholist die steeds
grotere behoefte heeft aan
alcohol. Er komt echter een
moment dat de alcoholist zal
moeten afkicken. Hoe langer
dat duurt, des te harder zal het
afkicken voor de beurs zijn.

Het economisch beeld van
ons land blijft wat verdeeld.
Zeker is dat het consumentenvertrouwen blijft toenemen.
Dat zorgt voor een steeds
gezondere basis.
Daarbij draagt de daling van
de euro bij aan een goede
concurrentiepositie die helpt
voor onze export. Hopelijk
zal het provinciebestuur in
de nieuwe samenstelling na
de verkiezingen oog blijven
houden voor het belang van
de regionale economische
ontwikkelingen.
Het economisch beeld, zeker
voor Noord-Brabant, is daarom
overwegend positief. Waarom
zeker voor Brabant? Welnu:
Brabant kent een aantal sterke
punten die ons in vergelijking
met
andere
regio’s
een
voorsprong geven. Brabant
is een kennisregio en weet
die kennis vervolgens ook te
gebruiken in de veelheid aan
(hightech) maakindustrie die
onze provincie rijk is. Daarbij
hebben we natuurlijk het
geluk van de ligging van onze
provincie, gunstig tussen de
wereldhavens van Rotterdam
en Antwerpen aan de kust
en het Duitse achterland,
met daarbij ook nog eens
uitstekende verbindingen. Alles
bij elkaar genomen, hebben we
een uitstekende uitgangspositie
om, in de nu voorzichtig
aantrekkende economie in
Europa en daarbuiten, ons
graantje mee te pikken. Daarom
het cijfer 7.
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De lente is nu echt begonnen!
Zowel op meteorologisch als op
economisch vlak. De economie
trekt gestaag aan, de export
neemt toe en de investeringen
gaan omhoog.
Maar ondanks de mooie
signalen van het CPB, kijk ik
voor een betrouwbaar beeld
altijd nog het liefst naar de
‘economie van de straat’.
Oftewel, wat merken de
ondernemers in de dagelijkse
praktijk? En dat beeld ziet er
eerlijk gezegd ook goed uit. Zo
sprak ik laatst een klant die
in de afvalbranche opereert.
Hij haalde voorheen altijd
donderdags de afvalcontainers
op
bij
supermarkten.
Tegenwoordig moet hij ze al
op dinsdag legen! Gezien dit
positieve verhaal kunt u zich
afvragen waarom mijn cijfer
toch maar ééntiende hoger ligt
dan mijn vorige cijfer. Hiervoor
kijk ik naar de overkoepelde
ontwikkelingen.
In dit geval de ‘Big Bazooka’
van de Europese Centrale
Bank. De ECB gaf begin maart
aan maandelijks voor 60
miljard euro aan voornamelijk
staatsobligaties op te kopen.
In de komende negentien
maanden kan dit oplopen
tot 1.140 miljard euro! Deze
maatregelen lijken al meteen
effect te hebben.
Het gaat dan ook om één van de
grootste maatregelen die de ECB
gaat nemen in de strijd tegen
de haperende economische
groei. Maar wat nu als deze
Big Bazooka zelf hapert? Veel
banken hebben al kenbaar
gemaakt geen behoefte te
hebben om hun staatsobligaties
te verkopen. Misschien is een
scherpschuttersgeweer in deze
dan ook meer effectief dan een
bazooka!
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Worden dromen werkelijkheid?
Het klinkt misschien gek maar
dromen is nodig om ergens
naar toe te werken. Het geeft
energie aan de richting die je
in wilt.
Tegelijk moet je ook gewoon
in het heden leven en werken
en geld verdienen. ‘Ons ’s
moeder zeé vruuger loapt ‘r
nie te droamen.’ Dan dacht ik
meestal aan iets leuks wat niet
geheel onvoorstelbaar is, maar
ver weg, en tegelijk ook weer
niet onbereikbaar. Winnen van
de Tour de France bijvoorbeeld.
Waarom zou dat niet haalbaar
zijn? Iemand moet die toch
winnen.
En stel dat er niemand anders
van droomt. Dan komt
die overwinning een stuk
dichterbij.
Zo zie ik het ook vaak in het
dagelijks leven. Bedrijven
vergeten nogal eens te dromen
of durven het niet eens meer
omdat het beginnen over iets
nieuws niet past bij deze tijd
en voorzichtigheid troef is. Als
bedrijf moet je durven dromen
en een stap zetten in een
richting waar je van droomt.
Dat betekent niet dat je niet
realistisch moet blijven of dat
het altijd veel geld kost, maar
gewoon iets ongewoons doen.
Een verrassende stap zetten.
De realiteit van vandaag niet
negeren en maatregelen nemen
daar waar nodig en tegelijk
werken aan iets nieuws. Dat
geeft medewerkers energie en
is gezond voor onze economie.
Gelukkig zie ik dat bedrijven
voorzichtig
weer
mensen
aannemen. Als die dan ook
mee mogen dromen, gaat het
nog beter.
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Bob Hutten merkt de groei van de economie al in de praktijk bij Hutten Catering. En een klant van Hans van
Gils van BDO Consultants ziet ook dat de economie weer aantrekt: de afvalcontainers van de supermarkten
raken sneller vol. Henny de Haas van Hoppenbrouwers is een nuchtere ondernemer, maar hij stelt: dromen
is nodig om ergens naar toe te werken. Het geeft energie aan de richting die je in wilt. In deze tijd van de
voorjaarsklassiekers zegt hij dat het helemaal niet gek is om te dromen van het winnen van de Tour de
France. Waarom zou dat niet haalbaar zijn? Zo moeten ondernemers durven dromen en een stap zetten in
die richting. De realiteit van vandaag niet negeren en maatregelen nemen waar nodig en tegelijk werken aan
iets nieuws. Dat geeft medewerkers energie en is gezond voor de economie. Sylvester Eijffinger zorgt ervoor
dat we met beide benen op de grond blijven: hij waarschuwt voor de speculatieve bubbel in de aandelen.
Binnen een jaar verwacht hij een correctie. Hoe langer de huidige situatie voortduurt, hoe harder de klap zal
zijn. Ook is er aandacht voor duurzame energie: BZW-voorzitter Peter Struik pleitte er onlangs voor. Maar
makelaar Ronald van Riet vindt dat de overheid nog te weinig initiatieven neemt.
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De crisis lijkt voorbij, de storm
van de afgelopen jaren is wat
gaan liggen. Ondertussen kijken
we terug op de vernieling die
aangericht is, die vele bedrijven
de kop gekost heeft en veel
werknemers hun baan. We zijn
het er in grote lijnen over eens
dat in de basis banken de schuld
dragen van dit onheil. Hun past
dan ook een ingetogen houding,
maatschappelijk bewustzijn en
deemoed.
Een gebogen hoofd voor al
diegenen die in de problemen
gekomen zijn. Pas als dat
schuldbewustzijn door banken
beleden wordt, is er een basis
serieus te geloven dat de nieuwe
realiteit ook in de ivoren
torens van de hoofdkantoren
doorgedrongen is en dat
waakzaamheid om herhaling te
voorkomen overheerst. Banken
staan niet meer te spetteren
met geld, denken twee keer na
voor ze een lening of krediet
verstrekken, leunen zwaar op
een goede liquiditeitspositie en
houden zich strikt aan nieuwe
regels.
Dat alles is onhandig in een
aantrekkende economie, maar
het lijkt in elk geval te getuigen
van zelfleerzaamheid. Hoe
bedrogen kun je uitkomen als
je, dit alles overdenkend, Gerrit
Zalm met een stalen gezicht
hoort zeggen dat het tijd is voor
een forse salarisverhoging in de
top?
Hoe zeer kan een broos
vertrouwen gebruuskeerd worden als grote maatschappelijke verontwaardiging, een
uitgestelde beursgang en een
boze minister van financiën
nodig zijn om de beklaagden op
andere gedachten te brengen?
De economie is er met dit soort
bankbestuurders nog lang niet.

Een plus van 10 procent tot
nu toe en Hutten groeit met
22 nieuwe locaties tot juni.
We blijven boven op de klant
zitten, meedenken in hun
propositie en toevoegen.
Ook V&D maakte maar weer
eens pijnlijk duidelijk dat je
zelf aan de bal móet zijn. In
mijn ogen werken acties om
de huur te verlagen en een
loonoffer niet, het toverwoord
nu is creatie. Een oprecht
geïnteresseerde relatie met je
klant aangaan en weten waar
hij of zij gelukkig van wordt.
Later bepalen wat je dan via
winkels en internet wil en kunt
verkopen.
Immers je hebt een prachtig
distributie en logistiek netwerk.
Niet Operational Excellence
centraal maar de klant centraal.
Ik kan het gemist hebben maar
nergens heb ik gelezen wat
V&D voor ons als klant gaat
betekenen.
Mijn aanpak zou zijn dat ik
het huurcontract met 10 jaar
zou verlengen in ruil voor
een duurzame investering
om
in
partnership
de
mooiste
winkelparadijzen
van Nederland te maken. Het
loonoffer zou ik omzetten in
een achtdaagse ‘hoe word ik
van betekenis voor de klant
en de V&D’-training waarbij
V&D-personeel
gevraagd
wordt om hun uren niet te
schrijven. Degene die niet
komen opdagen of zelfs al
mopperen zijn geen donder
meer waard voor de V&D 2.0,
daar moet je vanaf.Als laatste
zou ik weer gaan voor eigen
merken omdat je simpelweg
niet kunt vertrouwen op de
merken en labels van weleer.
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“I see you!” Ik zie jou, zie je
mij? Maatschappelijk en sociaal
ondernemen. Met een reëel
beeld en zonder afhankelijkheid
van subsidie, met commerciële
kijk op het creëren van
mogelijkheden. Zo richten wij
bedrijven in, zo zoeken wij de
juiste mix van maatschappelijk
en sociaal ondernemen met
commerciële inslag. Een manier
van ondernemen die voor veel
organisaties de basis is voor
veranderingen, die nodig zijn
in deze nieuwe economische
tijd.
Zelf
doen,
zonder
afhankelijkheid van subsidie. En
het zoeken naar samenwerking
met anderen. Verbinden van
inzicht
en
mogelijkheden
naar elkaar. Vanuit ons bedrijf
Social Sofa zoeken wij naar
het antwoord op de vraag:
hoe kan een product een
bijdrage geven aan het helpen,
het activeren van mensen
naar zelfredzaamheid? Zorg
dragen voor maatschappelijk
verantwoorde projecten die
bijdragen aan de ontwikkeling
van mensen. Met Technobility
willen wij een bijdrage leveren
aan dezelfde vraag met mensen
die vallen onder het autismespectrum. Ook binnen het
onderwijs is men nog niet klaar
zijn met het ‘verwerken’ van de
crisistijd. Helaas vallen er dan
mensen buiten de boot. Binnen
het bedrijfsleven zien we dat een
grote groep mensen niet gezien
wordt. Wij begeleiden hen
bij het behalen van diploma’s
in de automatisering, binnen
hun stage en na de opleiding
en plaatsen mensen op diverse
projecten. Wij zorgen voor
opleiding, stage en coaching op
de werkplek. Voor iedereen is
er een weg naar werk! In ieder
mens schuilt een talent!

De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) pleitte
onlangs voor het benutten van
daken van bedrijfsgebouwen voor
het plaatsen van zonnepanelen.
Ofschoon hiervoor constructieve
beperkingen zullen bestaan (het
gaat tenslotte ook om gewicht
waarin bij de bouw geen rekening is
gehouden), liggen hier ons inziens
inderdaad kansen. Het meest
interessant is om de opwekking
van elektriciteit te salderen;
eenvoudig gezegd, opgewekte
energie zelf gebruiken en het tekort
traditioneel inkopen. Nadeel is dat
de panelen aan de gebruiker ter
plaatse gekoppeld dienen te zijn.
Gebruikers van bedrijfsgebouwen
hebben wisselende huurtermijnen
en belangen. Bovendien zijn deze
veelal niet bereid te investeren
in zonnepanelen. Dit mede met
het oog op het feit dat zij risico
lopen de investering aan het
eind van een huurtermijn niet
te hebben afgeschreven. Voor
eigenaren die zelf energie willen
opwekken en aan derden willen
verkopen, is dit nog niet rendabel
door de noodzakelijke marge
van de gevestigde leveranciers
en transportkosten. Om dit idee
een kans te geven zal de overheid
derhalve een structuur c.q. een
platform dienen te creëren
waarbij netbeheerders opgewekte
elektriciteit innemen en hiervoor
een marktconforme vergoeding
geven. Zodra dat het geval is,
zullen naar onze inschatting veel
beleggers van bedrijfsgebouwen
bereid zijn te investeren in
zonnepanelen of bijvoorbeeld
hun daken bereid zijn te verhuren
aan gespecialiseerde bedrijven.
Met de energiedoelstellingen die er
liggen, is het eigenlijk vreemd dat
de overheid ogenschijnlijk weinig
initiatief neemt om dergelijke
investeringen te stimuleren.
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Er komen steeds meer positieve
berichten over een aantrekkende
economie. In het laatste
Economisch
Kwartaalbericht
van de Rabobank-economen
worden meerdere oorzaken
genoemd. Bijvoorbeeld lagere
olieprijzen, lagere inflatie en
dus
koopkrachtwinst
voor
de consument, en –voor de
eurozone- de extra groeisteun
door de zwakkere euro. Nog geen
reden tot volle tevredenheid, aldus
Rabo-econoom Martijn Badir,
maar we mogen best positief
gestemd zijn. Economisch herstel
gaat vrijwel altijd samen met
vertrouwen en energie. Op kleine
schaal en dichtbij jezelf kun je
ook positieve energie losmaken.
Recent merkte ik dat toen wij
begin maart terug verhuisden naar
ons pand aan de Spoorlaan. We
hebben een prettige en energieke
omgeving gecreëerd voor onze
klanten én medewerkers. De
verbouwing is gerealiseerd door
lokale partijen. Op die manier
draag je op regionaal niveau op
korte termijn bij aan een positief
herstel.
Daarnaast
hebben
we gekozen voor duurzame
materialen en oplossingen,
zoals zonnecollectoren. Peter
Struik, voorzitter van BZW,
hield onlangs een betoog over
duurzaamheid en het nemen
van verantwoordelijkheid voor
de toekomst. Denemarken is
een mooi voorbeeld: koploper in
Europa als het gaat om duurzame
energie, waardoor Denemarken
op dat vlak minder afhankelijk
is van andere landen. Ook is
energiebesparing een speerpunt.
Het was als enig Europees land
in staat een gestage economische
groei te combineren met een
afname van het energieverbruik.
Niet verkeerd om eens een blik
over de grens te werpen en daar
meer van op te steken.
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