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Martin Ruiter van VNO-NCW Gelderland: ,,Niet iedere ondernemer kan zomaar de prijzen verhogen en
voor die ondernemers betekent dit dat zij lagere marges tot verlies accepteren.” © Ruben Schipper

Gelderse ondernemers met handen
in haar, pijn van oorlog in Oekraïne
voelbaar
Stijgende kosten voor energie, brandstof en grondstoffen, een gebrek aan
personeel en twijfels over het voortbestaan in de nabije toekomst.
Ondernemers in Gelderland maken zich grote zorgen en wijzen de oorlog in
Oekraïne aan als voornaamste oorzaak.
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Dat blijkt uit een peiling van een ondernemerspanel, een
initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW, MKB-
Nederland Midden en de provincie Gelderland. Het
vertrouwen van de ondernemers is aanzienlijk gedaald
sinds het vorige onderzoek in mei. Wees toen ongeveer de
helft van 557 deelnemers aan het onderzoek naar de
ingrijpende gevolgen van de oorlog, een half jaar later is dat
aantal gegroeid naar zo’n 67 procent.
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Onderne mers zijn genood zaakt
de gestegen kosten deels door te
berekenen in de verkoop prij zen.
Martin Ruiter, voorzitter VNO-NCW Gelderland

Een behoorlijke stijging, oordeelt Martin Ruiter, voorzitter
van VNO-NCW Gelderland in een reactie op het onderzoek.
,,Ondernemers zijn genoodzaakt de gestegen kosten deels
door te berekenen in de verkoopprijzen. Maar niet iedere
ondernemer kan zomaar de prijzen verhogen en voor die
ondernemers betekent dit dat zij lagere marges tot verlies
accepteren.”

Klappen
Hoewel steeds meer bedrijven de omzet weer op peil
kregen van vóór de coronaperiode, zijn de klappen voor
veel horecaondernemers wel groot. Zij teerden aanzienlijk in
door de dalende omzetten.

Ook de krappe arbeidsmarkt helpt daarbij niet mee. De helft
van de 557 ondervraagde ondernemingen kampt met
openstaande vacatures die tot het voorjaar - naar
verwachting - maar lastig zijn in te vullen. Het gebrek aan
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gekwalificeerde werkzoekenden is een groeiend probleem.
,,Dit vraagt van ondernemers een andere manier van
denken over hun personeelsbeleid’’, zegt Peter Kerris,
Gelders gedeputeerde voor onderwijs en arbeidsmarkt.

Duurzaamheid
De ontwikkelingen zorgen ervoor dat (soms noodzakelijke)
geplande investeringen moeten worden uitgesteld. Bijna de
helft van de ondernemers weigert nu financiële risico’s te
nemen door verbouwingen of uitbreidingen van
bedrijfspanden, al blijven duurzaamheidsplannen of
energiebesparende maatregelen nog wel steeds hoog op de
ondernemersagenda prijken. Vooral omdat ondernemers in
de gaten hebben dat het al lang niet meer om een tijdelijke
crisis gaat. ,,Uitzingen en wachten tot het overwaait is geen
optie meer. Bedrijven moeten zich snel aanpassen’’, stelt
Gelders gedeputeerde Helga Witjes (economie en
innovatie).

Coronacrisis
Een meerderheid van de ondervraagde ondernemers merkt
nog wel de effecten van de coronacrisis. Positief zijn de
toegenomen flexibiliteit door onder meer het hybride werken
en de gestegen aandacht voor digitalisering. De gestegen
lasten door rente- en belastingverplichtingen en het hoge
ziekteverzuim onder het personeel knaagt aan het gemoed
van de meeste ondernemers.
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