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ADVIES

Meer weten?

door klanten ondanks toenemende 
concurrentie niet snel weglopen. We 
zullen elkaar toch door deze moei-
lijke tijd moeten slepen. Gelukkig 
zijn al onze chauffeurs nog aan het 
werk, zowel de vaste als de flexibele 
krachten. Wel hebben we afgespro-
ken allemaal maximaal veertig uur 
te gaan werken als het echt slechter 
gaat. Chauffeurs werken vaak wel 
zestig uur per week, maar dat is er 
dan niet meer bij. Samen verdelen 
we de koek.”

‘We zullen elkaar door deze moeilijke tijd moeten slepen’
Ondernemers over de kredietcrisis:

Wat doet de KvK aan 
de kredietcrisis?

De KvK heeft gesprekken gevoerd met ondernemers uit diverse 
sectoren. Hieruit zijn tal van ideeën en maatregelen boven water 

gekomen waar de KvK mee aan de slag gaat, zoals gesprekken met 
bankdirecties over kredietverruiming. Ook bespreekt de KvK met 
gemeenten de mogelijkheden om procedures rond vergunningsaanvra-
gen te versnellen of gemeentelijke investeringen naar voren te halen.

De KvK presenteert binnenkort een digitaal ondernemersnetwerk. 
Deze online community maakt het voor ondernemers makkelijker 

nieuwe contacten te leggen en krachten te bundelen.

Voor de individuele ondernemer biedt de KvK seminars aan over 
ondernemen in zwaar weer. Voor meer informatie of een persoon-

lijk gesprek met een ondernemersadviseur staat de deur van de KvK 
eveneens open. Neem hiervoor contact op met de KvK Midden-Neder-
land in Utrecht, T 030 239 66 68 of in Tiel, T 0344 637 762.

Kijk op www.kvk.nl/mn-nieuwjaar voor het 10-puntenplan dat de 
KvK op de Nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari jl. presenteerde om 

de economie in Midden-Nederland nieuw leven in te blazen.

waardoor onze wagens voor de 
komende dagen weer goed gevuld 
zijn. Natuurlijk ben ik daar dankbaar 
voor. Maar het valt niet mee. De prij-
zen staan onder druk. De loonkosten 
zijn met 4,1 procent gestegen, maar 
we kunnen de prijzen voor ons 
vervoer niet verhogen. We moe-
ten de klanten tevreden houden. 
Die hebben het ook zwaar, zeker 
producenten van auto’s en machi-
nes. Gelukkig hebben we jarenlang 
geïnvesteerd in onze relaties, waar-

d �‘We leveren niet snel meer zonder vooruitbetaling.’

d �‘We gaan dit jaar niet plussen, dat weet ik zeker.’

sen ons ervan dat ze kunnen beta-
len. Daarnaast focussen we op de 
reguliere televisies die goed lopen. 
Een tip voor andere ondernemers? 
Laat je niet tegenhouden door de 
sombere berichten. De economie 
zal met één procent krimpen is de 
voorspelling. Dat is toch niet veel? 
Ik vind dat we niet moeten over-
drijven en gewoon door moeten 
gaan met ons werk.”

Soumia Aroug bestiert samen met 
haar man twee winkels in Utrecht 
met hippe kleding, tassen, sieraden 
en andere accessoires.

“In de afgelopen decembermaand 
met de sinterklaas- en kerstgekte 
hebben we volop verkocht en een 
zeer goede omzet gedraaid. Maar in 
2009 gaan we niet plussen, dat weet 
ik zeker. Ik ben positief ingesteld, 
maar er is echt wel wat aan de hand. 
Ik heb speciaal vanwege de kre-
dietcrisis een goedkope tassenlijn 
ontworpen. Een tas kost nu 100 euro 
in plaats van 169 euro. Gelukkig zit-
ten we niet in de top van de markt, 
maar meer in het middensegment. 
We verkopen betaalbare spullen. 
De huur voor onze winkelpanden is 
redelijk en we werken met op-
roepkrachten. Die kan ik naar huis 
sturen als het rustig is in de winkel. 
En ik ga minder inkopen. Voorheen 
kocht ik makkelijk voor 20.000 
euro schoenen in van Fred de la 

Bretonière, maar daar kijk ik nu wel 
voor uit. Mijn tip? Blijf scherp, doe 
geen gekke investeringen, maar sta 
zeker ook niet stil. En blijf natuurlijk 
vooral positief!”

Arie de Jong is directeur-eigenaar van 
De Jong Transport in Leerbroek.

“We merken wel dat het minder 
gaat, de transportsector wordt hard 
getroffen door de kredietcrisis. Zo-
juist kreeg ik nog een grote opdracht 

Incontrol Enterprise Dynamics 
kreeg op woensdag 7 januari 
tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 
van de KvK Midden-Nederland de 
Ondernemersprijs uitgereikt.

Directeur Louis Schijve ontvangt veel 
felicitaties en bloemen. “We staan 
volop in de schijnwerpers. Binnen-
kort komt het ministerie van Econo-
mische Zaken met een Braziliaanse 
delegatie om te kijken wat Neder-
land op het gebied van logistiek en 
simulaties in Brazilië zou kunnen 
doen. Dat soort afspraken hadden 
we zonder de prijs nooit gehad.”

Simulaties Incontrol Enter-
prise Dynamics levert wereldwijd 
analyses, modellen, simulaties 
en visualisaties aan onder andere 
luchthavens en postbedrijven. Simu-
latieprogramma’s maken tegen lage 
kosten inzichtelijk wat er gebeurt bij 
ingrijpende veranderingen. Hiermee 
kunnen bijvoorbeeld plannen en 
producten worden uitgeprobeerd.

Kredietcrisis Door de kre-
dietcrisis bemerkt Schijve wel een 
teruggang in de procesindustrie 

Je kan geen krant openslaan of 
radio aanzetten of het gaat over 
de kredietcrisis. Hoe gaan onder-
nemers om met deze negatieve 
berichten? Gaan ze somber in een 
hoekje zitten of rechten ze de rug 
en maken ze juist nieuwe plannen? 
De Kamerkrant vroeg onderne-
mend Midden-Nederland naar de 
goede voornemens voor 2009.

Frans Lengkeek werkt in Tiel voor 
het Zwitserse bedrijf Alturan AG, een 
handel in consumentenelektronica 
zoals televisies en digitale camera’s in 
Europa, Rusland en Oekraïne.

“Mensen kunnen niet zonder 
televisie. De vraag wordt dus niet 

minder, al zijn mensen nu wel 
geneigd een goedkoper model te 
kiezen. De marges staan wel onder 
druk. Multinationals blijven langer 
met voorraden zitten en de prijzen 
dalen hard. We moeten dus meer 
verkopen om de omzet op peil te 
houden.
Onze goede voornemens? We 
worden voorzichtiger in het leveren 
zonder vooruitbetaling. We monito-
ren onze klanten beter en vergewis-

in Amerika en Duitsland, zoals de 
auto-industrie en de productie van 
druk- en verpakkingsmachines. Maar 
hij peinst er niet over om hierdoor 
somber in een hoekje te gaan zitten. 
“Dat moet je juist niet doen. We 
proberen onze producten zo aan 
te passen dat ze aantrekkelijk en 
betaalbaar blijven. We investeren 

meer in de infrastructuur en hopen 
zo de klappen op te vangen van 
de andere divisie. Juist nu kunnen 
onze producten bedrijven veel geld 
opleveren; ze maken inzichtelijk of 
investeringen wel renderend zijn. 
Maar dan moet de buitenwereld 
wel weten wat we doen. De Onder-
nemersprijs helpt daar bij!” 

Louis Schijve: ‘We staan volop in de schijnwerpers!’ 

Michaël Kortbeek, voorzitter KvK Midden-Nederland

Louis Schijve, directeur Incontrol Enterprise Dynamics

‘Juist in zware tijden moet je niet somber 
in een hoekje gaan zitten’
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Kredietcrisis

www.bvutrecht.nl

RTV Utrecht laat op 15 februari in 
haar uitzending zien hoe Utrecht-
se ondernemers omgaan met de 
kredietcrisis.

Het vertrouwen van onderne-
mers in Midden-Nederland in 
de economie in 2009 is sterk 
gedaald ten opzichte van 
2008. Ondernemers in de regio 
Utrecht zijn iets minder somber 
dan het landelijk gemiddelde. 
Ondernemers uit Rivierenland 
daarentegen zijn juist som-
berder dan gemiddeld over de 
nabije toekomst.

Dit blijkt uit COEN, Conjunctuur-
enquête Nederland, die in het 
vierde kwartaal van 2008 voor 
het eerst is uitgevoerd. COEN 
brengt voor het Nederlandse 
bedrijfsleven de belangrijkste 
conjunctuurrelevante ontwik-
kelingen in kaart, zowel op na-
tionaal als regionaal niveau. Dit 
onderzoek wordt ieder kwartaal 
gehouden.

iI www.kvk.nl/mn-coen
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‘Een economische 
krimp van één procent 
is toch niet veel?’


